
Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen 

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 6. mai 2008, med hjemmel i lov l5.mai 1992 nr. 47 om
 
laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf kgl.res. 27. november 1992 nr. 864, jfforskrift 20. juni 2003 nr 736
 
om åpning for fiske etter anadrome laksefisk §§ 1 og 4.
 

§ 1. Virkeområde og definisjoner
 
Forskriften gjelder fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøaure og sjørøye) i sjøen.
 

I denne forskrift menes med:
 
a.	 "ordinær fiskesesong": perioden fra 1. juni til og 4. august. 
b.	 "utvidet fiskesesong": fiske rettet mot rømt oppdrettsfisk i perioden fra og med 5. august til og 

med 28. februar. 
c.	 "fisketid": fra og med angitt dato til og med angitt dato. 

§ 2. Fiske ved utløp av vassdrag
 
I fredningstiden for det enkelte vassdrag er det ikke tillatt å fiske nærmere grense elv/sjø (elvemunningen)
 
enn hundre meter. Fylkesmannen kan utvide tidsrommet og området for forbudet gjennom forskrift gitt
 
med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk § 40.
 

§ 3. Fisketid for fiske med stang og håndsnøre
 
Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er tillatt hele året, jf imidlertid § 2, første ledd.
 

§ 4. Fisketidfor fiske med oter
 
Fiske med oter er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid:
 

Fylker og avgrensninger Fisketid i Fisketid i 
ordinær sesong utvidet sesonsz 

Roszaland OLlO  28.02 
Hordaland 01.09 - 28.02 

Unntak: 
Kommunene Fedje, Austrheim, Øygarden, Fjell. Sund, Austevoll, 05.08 - 28.02 
Bømlo, Fitjar, og vestkysten av Radøy kommune fra Toska til 
Rossnes. 
Sogn og Fjordane 01.10 - 28.02 

Det blir likevel ikke åpnet for fiske i Sognefjorden innenfor en linje 
fra Ortmark til Nessane, Eidsfjorden innenfor en linje fra Hamnneset 
til Høynes, Nordfjord innnenfor en linje fra Hyeneset til 
Lotsstrandebøen, og Førdefjorden innenfor en linje fra 
kommunegrensen mellom Førde og Naustdal til Hauganeset. 
Møre 02 Romsdal OLlO - 28.02 
Sør- og 20.08 - 28.02 
Nord-Trøndelag 
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Unntak: 
Trondheimsfjorden åpnes ikke for fiske med oter. 
Nordland 05.08 - 28.02 
Troms 20.08 - 28.02 
Finnmark 01.05 - 04.08 

§ 5. Fisketid for fiske med kilenot og lakseverp 
I ordinær fiskesesong er ukentlig fisketid mandag kl. 18.00 - fredag kl. 18.00 dersom ikke annet er angitt 
under det enkelte område. 

I utvidet fiskesesong er det tillatt å fiske alle dager dersom ikke annet er angitt under det enkelte område. 

Fiske med kilenot og lakseverp er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid: 

Fylker og avgrensninger Fisketid i Fisketid i 
ordinær sesonl! utvidet seson2 

Østfold - Vest-Al!der 15.06 - 20.07 
Rogaland 15.07 - 04.08 01.10 - 28.02 

Unntak:
 
Sola, Klepp, Hå, Ei~ersund og Sokndal kommuner. 01.07 - 04.08 01.10 - 28.02
 
Hordaland 05.08 - 28.02
 

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

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

Kysten av Sogn og Fjordane (området utenfor region Indre del av 15.07 - 04.08 05.08 - 28.02
 
Fjordane og området utenfor region Sognefjorden - kommunene
 
Selje (ytre), Vågsøy (ytre), Bremanger (ytre), Flora, Askvoll (ytre),
 
Fjaler (ytre), Hyllestad (ytre), Solund, Gulen (ytre)).
 

Region Indre del av Fjordane (kommunene Selje (Vanylvsfjorden 20.07 - 04.08 05.08 - 28.02
 
innenfor Revjehornet), Vågsøy (innenfor Tofta), Eid, Stryn, Gloppen,
 
Bremanger (innenfor Rugsund), Naustdal, Førde, Askvoll
 
(Førdefjorden øst for Flokenes og Dalsfjorden øst for Vårdal), Gaular
 
og Fjaler (Dalsfjorden øst for Kysneset)).
 

Unntak:
 
I Eidsfjorden innenfor en linje fra Hamneneset til Høynes 08.07 - 04.08
 

I Dalsfjorden innenfor en linje fra Kysneset til Vårdalsneset. 08.07 - 04.08 05.08 - 28.02
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Det åpnes ikke for fiske i Førdefjorden innenfor en linje fra 
kommunegrensen mellom Førde og Naustdal til Hauganeset . 

Det åpnes ikke for fiske i utvidet sesong i Nordfjord innenfor en linje 
fra Hyeneset til Lotsstrandebøen 

Sognefjorden innenfor en linje fra et punkt ved Videhammeren via 
vestspissen av Nesholmen til et punkt ved Nesholmsundet 
Det åpnes likevel ikke for fiske i utvidet sesong i Sognefjorden 
innenfor en linje fra Ortmark til Nessane. 

Lærdalsfjorden innenfor en linje fra Fodnes til utløp Svagrovi. 
Møre og Romsdal 

Kysten av Møre og Romsdal (kystområdet utenfor region Fjordene i
 
Møre og Romsdal- kommunene Smøla, Aure/Tusna (ytre),
 
Kristiansund, Averøy (ytre), Eide (ytre), Fræna, Aukra, Sandøy,
 
Midsund (ytre), Haram (ytre), Giske, Ulstein (ytre), Herøy (ytre) og
 
Sande (ytre».
 

Region Fjordene i Møre og Romsdal (kommunene Aure/Tusna
 
(innenfor RV 680 unntatt Årvågsfjorden), Halsa, Surnadal, Tingvoll,
 
Frei, Sunndal, Gjemnes, Averøy (innenfor RV 64), Eide (innenfor
 
Atlanterhavsveien), Molde, Nesset, Rauma, Midtsund (innsiden av
 
Otrøy, fra Sundsbø til Arneset), Vestnes, Haram (sørøst for
 
Hamnsund), Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Stranda, Sykkylven,
 
Ålesund, Sula, ørsta, Hareid, Ulstein (innenfor brua på RV 61),
 
Herøy (innenfor brua på RV 61), Volda, Sande (Rovdefjorden øst for
 
Nupen) og Vanylven.
 

Unntak:
 
Romsdalsfjorden innenfor en linje fra Vågstranda til Oksestranda.
 
Sør- og Nord-Trøndelag 

Kysten av Trønderlag (Kystområdet utenfor region fjordstrøk i 
Trøndelag - kommunene Leka, Vikna, Nærøy (ytre), Flatanger (ytre), 
Osen, Roan, Åfjord (ytre), Bjugn (ytre), Ørland (ytre), Frøya, Hitra, 
Agdenes (ytre), Snillfjord (ytre) og Hemne (ytre». 

Fjordstrøk i Namdalen (kommunene Nærøy (øst for Abelvær, samt 
Sørsalten), Høylandet, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger (øst 
for Utvorda», 

Trondheimsfjorden (kommunene Åfjord (innenfor en linje fra Tårnes 
til Lysøysund), Bjugn (i Stjørnfjorden), Ørland (innenfor Garten), 
Rissa, Leksvik, Mosvik, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal, 
Levanger, Frosta, Stjørdal, Malvik, Trondheim, Skaun, Orkdal, 
Agdenes (øst for Stavøya), Snillfjord (Hemnefjorden innenfor 
Hemnskjell), Hemne (Vinjefjorden og Hemnefjorden innenfor 
Fugløy». 

05.08 - 28.02 

01.06 - 04.08 05.08 - 31.08 

10.07 - 04.08 20.08 - 28.02 

01.07 - 04.08 15.09 - 28.02 

OLlO - 28.02 

07.07 - 04.08 01.09 - 28.02 

15.06 - 04.08 01.09 - 28.02 

20.06 - 04.08 
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Unntak: 
TrondheimsJJorden innenfor Skarnsundbrua. 
Nordland 

01.06 - 04.08 
15.07 - 04.08 

05.08 - 28.02 
20.08 - 28.02 

Unntak: 
Vejsnfjorden innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes. 01.06 - 04.08 , 05.08 - 28.02 

Ranafjorden innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen. 15.07 - 04.08 

BindalsJjorden innenfor en rett linje mellom Skauvikneset og 
Gaupgavlen, HalsJjorden i Vefsn innenfor en linje mellom ytterste 
punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden, Leiljjorden i 
Leiljjord innenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua, Skjerstadfjorden i 
Salten med sidejjorder innenfor Saltstraumen, Tørljjorden i Søifolda 
innenfor Tørrfjordskjeret og Langvikneset, Skjomenfjorden i Narvik 
innenfor E6-brua og Steinslandsfjorden i Øksnes innenfor en rett linje 
mellom Hundsholmen og Ystvika åpnes ikke for fiske verken i 
ordinær eller utvidet sesong. 
Troms 
I perioden 10.07 - 04.08 er det tillatt å fiske fra mandag 
kl 18.00 til torsdag kl 18.00. 

10.07 - 04.08 20.08 - 28.02 

Unntak: 
Salangen, Lavangen, nordligste del av Astafjorden, Mjøsundet, 
Faksfjorden og Dyrøysundet samt Solbergfjorden og Gisundet 
avgrenset av følgende linjer: i sør fra Myrlandshaugen til Aspelia på 
Andørja og fra Arbostad på Andørja til Naustvågneset ved Lekangen 
på Senja, i nord fra Rødbergodden til Vardneset ved Vang på Senja. I 
perioden 15.07 - 19.08 er det kun tillatt å fiske fra mandag kl 18.00 
til torsdag kl 18.00. 

15.07 - 04.08 05.08 - 28.02 

Indre del av Salangen (innenfor en linje fra Rotvik til Løksa) og i 
Laksfjorden (innenfor en linje fra Klauvskjærodden til Langneset ved 
Silsand) 

20.08 - 28.02 

Lyngenjjorden, Rotsundet, Maursundet, Reisafjorden og indre del av 
Kvænangen avgrenset aven linje fra Lyngstuva til Engenes på 
Skjervøya og videre til veienden ved Holmbukt på sørsida ytterst i 
Jøkeljjorden. I perioden 15.07 - 19.08 er det kun tillatt å fiske fra 
mandag kl 18.00 til torsdag kl 18.00. 
Finnmark 
I tiden fra og med 01.06 til og med 15.06 er det tillatt å fiske fra 
mandag kl 18.00 til torsdag kl. 18.00 

15.07 - 04.08 

01.06 - 04.08 

05.08 - 28.02 
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§ 6. Fisketidfor fiske med krokgarn 
Det er tillatt å fiske alle dager dersom ikke annet er angitt under det enkelte område. 

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

Fylker og avgrensninger 

R02aland 

Fisketid i 
ordinær seson2 

Fisketid i 
utvidet seson2 
15.10 - 28.02 

Hordaland 01.09 - 28.02 

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

05.08 - 28.02 

15.09 - 28.02 

Det blir likevel ikke åpnet for fiske i SognejJorden innenfor en linje 
fra Ortmark til Nessane, EidsjJorden innenfor en linje fra Hamnneset 
til Høynes, NordjJord innnenfor en linje fra Hyeneset til 
Lotsstrandebøen, og FørdejJorden innenfor en linje fra 
kommunegrensen mellom Førde og Naustdal til Hauganeset. 
Møre 02 Romsdal 
Sør- og Nord-Trøndelag 

01.10 - 28.02 
20.08 - 28.02 

Unntak: 
I Trondheimsfjorden åpnes det ikke for fiske. 
Nordland 20.08 - 28.02 

Unntak: 
I Bindalsfjorden innenfor en rett linje mellom Skauvikneset og 
Gaupgavlen. HalsjJorden i Vefsn innenfor en linje mellom ytterste 
punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden, Leifjjorden i 
Leifjjord innenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua, Skjerstad/Jorden i 
Salten med sidejJorder innenfor Saltstraumen, TørrfJorden i Sør/olda 
innenfor Tørrfjordskjeret og Langvikneset, Skjomenfjorden i Narvik 
innenfor E6-brua, Ranajjorden innenfor ei linje fra Hamarøyfjellet til 
Neppelen og SteinslandsjJorden i Øksnes innenfor en rett linje 
mellom Hundsholmen og Ystvika åpnes det ikke for fiske. 
Troms 
Finnmark 
Det er tillatt å fiske fra mandag kl 18.00 til torsdag kl 18.00. 

01.06-15.07 
20.08 - 28.02 
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§ 7. Fiske med andre redskaper 
Fiske med settegarn med maskevidde 58mm eller mer og fiske med andre dorgeredskaper enn stang og 
håndsnøre er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid: 
Fylker og avgrensninger Fisketid i Fisketid i utvidet 

ordinær sesong sesong 
Sogn og Fjordane OLlO - 28.02 

Det blir likevel ikke åpnet for fiske i Sognefjorden innenfor en linje 
fra Ortmark til Nessane, Eidsfjorden innenfor en linje fra Hamnneset 
til Høynes, Nordfjord innnenfor en linje fra Hyeneset til 
Lotsstrandebøen, og Førdefjorden innenfor en linje fra 
kommunegrensen mellom Førde og Naustdal til Hauganeset. 
Sør-Trøndela2 unntatt Trondheimsfiorden OLlO - 28.02 
Nord-Trøndelag OLlO - 28.02 
Nordland OLlO - 28.02 

Unntak: 
Ranafjorden innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen hvor 
det ikke åpnes for fiske 
Troms OLlO - 28.02 

Fiske med andre dorgeredskaper enn stang og håndsnøre og annen garnredskap enn krokgam er tillatt i 
følgende områder til fastsatt fisketid. Alle maskevidder tillates. 

Fylker og avgrensninger Fisketid i Fisketid i 
ordinær sesom?: utvidet sesong 

Hordaland OLlO - 28.02 

Unntak:
 
Hogsværfjorden og Matresfjorden i Masfjorden kommune og 15.10 - 28.02
 
Akrafjorden i Etne kommune.
 

Sørfjorden i Hardanger innenfor en linje fra Trones til Kyrkjenes
 
åpnes ikke for fiske.
 

§ 8. Dispensasjon
 
Direktoratet for naturforvaltning kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne
 
forskriften.
 

§ 9. Myndighet tillagt Fylkesmannen
 
Fylkesmannen kan i spesielle tilfeller utsette fiskestart for utvidet fiskesesong i hele eller deler av fylket.
 

I områder med stort innslag av rømt oppdrettsfisk kan fylkesmannen i enkelttilfeller tillate fiske til andre
 
tider enn det som følger av denne forskriften.
 

Dersom det er tvil om grensene mellom reguleringssoner, bestemmer Fylkesmannen hva som gjelder.
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§ 10. Straff 
Fiske etter anadrome laksefisk utenom oppgitte fisketider og/eller med redskapstyper som ikke er nevnt i 
denne forskriften er straffbart, jf lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk § 49. 

§ 11. Ikrafttreden 
Forskriften trer i kraft 1. mai 2008 og gjelder til 1. mars 2009. Samtidig oppheves forskrift av 13. mars 
2003 om fisket etter anadrome laksefisk i sjøen. 
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