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2008/13776  ART-FF-EYS 28.10.2008

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjø for 2009

I samsvar med brevet fra Miljøverndepartementet datert 7.5.2008 ble forskriften for fisket etter 
anadrome laksefiske i sjø vedtatt å gjelde bare sesongen 2008. Forskriften ble fastsatt i tråd med 
direktoratets innstilling, med unntak av i Finnmark der reguleringene ble justert av hensyn til 
synspunkter fra Sametinget. Som følge av dette tas reguleringen i sjølaksefisket opp til ny vurdering 
allerede i år.

De ordinære bestandsvurderingene basert på fangststatistikk og overvåkingsdata vil ikke foreligge før i 
mars/april 2009. Norsk institutt for naturforskning har derfor på oppdrag fra direktoratet utarbeidet et 
notat med en foreløpig vurdering av laksesesongen 2008. De foreløpige konklusjonene går ut på at 
reguleringene ser ut til å ha gitt mer gytelaks i elvene. Det er imidlertid fremdeles svake bestander som 
ikke når eller er marginalt over gytebestandsmålet spredt over hele landet.  Sjø- og elvereguleringene 
ser ut til å ha bidratt tilnærmet like mye til styrking av gytebestandene.

Notatet ble framlagt på samarbeidsmøtet om lakseforvaltning 14.-15. oktober 2008 hvor reguleringene 
av laksefiske var tema. De fleste aktørene som uttalte seg mente det er riktig å videreføre 
reguleringene både i sjø og elv på samme nivå som i 2008. Representantene for sjølakseinteressene 
mente at reguleringene i 2008 ikke var godt nok begrunnet, og at reguleringene som var gjeldende 
t.o.m. 2007 i hovedsak bør gjeninnføres. 

Etter vår vurdering bør gjeldende forskrift videreføres for 2009. Reguleringene for 2009 må i all 
hovedsak bygge på vurderinger av bestandssituasjonen t.o.m. 2007. I tillegg vil det bli lagt vekt på den 
foreløpige vurderingen for 2008 og den forventede bestandsutvikling for kommende år. Gjeldende 
forskrift skulle i utgangspunktet gjelde for fem år, og vurderingene ble dermed gjort i et 
femårsperspektiv. Direktoratet kan ikke se at den foreløpige evalueringen av sesongen 2008 medfører 
noe umiddelbart behov for å endre reglene. Det kan også være riktig å vente med eventuelle endringer 
til konsesjonsordningen for sjølaksefisket er avklart. 

Gjennom kontakt med fylkesmennene og gjennom høringsprosessen vil det bli avklart om det likevel 
er grunn til å endre reguleringene i enkelte regioner. Både ytterligere innstramminger og eventuelle
utvidelser av fisketid mm vil etter direktoratets vurdering kun være aktuelt dersom utviklingen i 
laksebestandene som blir beskattet i en region, avviker vesentlig fra de vurderingene som er lagt til 
grunn for reguleringen i 2008.



I tråd med retningslinjene for regulering av laksefisket 2008-2012 vil vi sende forslaget på høring 
innen 15. desember 2008. Forskriften skal vedtas innen 1. mars 2009.

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Yngve Svarte Raoul Bierach
Direktør Artsforvaltningsavdelingen

Vedlegg: - Foreløpig vurdering av laksesesongen 2008 (NINA, notat 7.10.08)
- Nødvendig innstramming av laksefisket (artikkel DN’s hjemmeside 14.10.08)  


