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Forskrift om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og om fiske utenfor 

elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i 

sjøen 

Etter gjennomført høring med høringsfrist 10. mai har nå Statsforvalteren i Nordland fastsatt ny 

fylkesforskrift som regulerer fiske i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og 

fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Den nye 

forskriften vil gjelde for de kommende årene, og den vil avløse forskriften med samme navn av 1. 

mai 2013. Denne fiskeforskriften gjelder kun de deler av vassdragene hvor det går anadrome 

laksefisk. 

 

Delt myndighet 

Miljødirektoratet er gitt myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjøen og i 

vassdragene.  Direktoratet har tidligere i år fastsatt nye forskrifter der fisketiden etter laks, sjøørret 

og sjørøye i sjøen og i vassdragene framgår. Myndigheten til å regulere fiske etter innlandsfisk i 

vassdrag med anadrome laksefisk og til å regulere fiske utenfor elvemunningene og ved 

fisketrappene, ligger hos Statsforvalteren. Det samme gjelder myndigheten til å regulere fiske 

utenfor kraftverk og til å regulere nedsenking av garn i sjøen.  

 

Endringer 

Forslaget til revidert fiskeforskrift viderefører i stor grad tidligere bestemmelser i forskriften av 1. 

mai 2013. Noen endringer er det, og de er omtalt i vår nyhetssak av 29.03.21, se 

https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/horing-av-nye-regler-for-

fiske-i-vassdrag-og-elvemunninger/ 

 

Vurdering av høringsinnspill 

Når vi mottar høringsuttalelser fra et grunneierlag eller et elveeierlag for et vassdrag, legger vi til 

grunn at dette er uttalelser på vegne av et flertall av rettighetshavere i det aktuelle vassdraget. 

Uttalelser fra privatpersoner kan også inneholde nyttig og viktig informasjon, men vi legger som 

utgangspunkt til grunn at uttalelsen kun gjelder for den som har kommet med uttalelsen. Dersom 

en forskrift skal endres, er det normal prosedyre at forslaget til endringer først skal ut på en høring. 

https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/horing-av-nye-regler-for-fiske-i-vassdrag-og-elvemunninger/
https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/horing-av-nye-regler-for-fiske-i-vassdrag-og-elvemunninger/
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Det betyr at høringsinnspill om utvidet fisketid ikke kan følges opp uten at dette først har vært på 

høring.  

 

Miljødirektoratet bestemmer fisketiden etter anadrom fisk 

Til orientering er det Miljødirektoratet som behandler søknader om åpning for fiske i vassdrag med 

anadrome laksefisk. I utgangspunktet hadde direktoratet planlagt å gjennomføre en 

"mellomregulering" av fiske i 2021, i tillegg til den gjennomførte "hovedreguleringen" for den neste 

femårsperioden. Framdriften i hovedreguleringen ble imidlertid ikke som forutsatt. Dette medførte 

at fiskebestemmelsene ikke ble vedtatt før 12. mars i år og ikke i desember 2020 som planlagt. Dette 

innebærer at det ikke blir gjennomført noen "mellomregulering" i år, og første mellomregulering blir 

dermed i 2022. Søknader om åpning av vassdrag for fiske i 2022 skal sendes til Statsforvalteren 

innen 1. desember 2021. Vi videresender søknadene til Miljødirektoratet, sammen med vår 

vurdering. Det er viktig at det sammen med søknaden legges ved en oversikt som viser grunneiere 

for de ulike delene av vassdraget, og om det er deler som ikke inngår i denne organiseringen. I 

tillegg bør det i søknaden framgå hvordan dette med kortsalg og fangstrapportering skal foregå. 

 

Statsforvalteren bestemmer fiske etter innlandsfisk 

Vassdrag med bestander av anadrom laksefisk kan ha innsjøer med store bestander av innlandsfisk, 

som stasjonær ørret og røye. Statsforvalteren kan åpne for eget fiske etter innlandsfisk i slike 

innsjøer, og dette kommer i tillegg til den fisketiden som direktoratet åpner for. Dette er mest 

aktuelt der innslaget av anadrom fisk er lite og der det finnes en god lokal forvaltning.  Vi viderefører 

nå et slikt fiske i § 2 i den regionale fiskeforskriften for en del innsjøer som tidligere hadde utvidet 

fisketid i den nasjonale forskriften for anadrome vassdrag.      

 

 

Nedenfor følger en oversikt over mottatte høringsuttalelser og vår vurdering av disse, organisert 

kommunevis.  

 

Andøy 

Forfjord grunneierforening BA har kommet med synspunkter på fiske utenfor Gårdselvvassdraget og 

Forfjordelva. Foreningen opplyser at det er et økende problem med et utstrakt fiske utenfor 

elvemunningene, spesielt i perioder med lite nedbør og tørre elver, og at det her blir fisket opp mye 

fisk og at dette påvirker gytebestandene. De oppfatter det som lite motiverende å ha strenge 

reguleringer og kvoter i elvene, samtidig som det er en hard og uregulert beskatning i sjøen. De 

ønsker stopp i fisket i sjøen og er positive til fiskeforbud i 100 metersonen, men mener dette er 

utilstrekkelig for å styrke bestandene. 

 

Vår vurdering: Det er også vår vurdering at det fiskes hardt utenfor mange elver, og at lange 

perioder med lite nedbør de seinere årene har ført til at mye av fisken har blitt stående lenge 

utenfor elvemunningene. Dette er en problemstilling som fortjener videre oppmerksomhet. 

Miljødirektoratet har i år endret bestemmelsene for fiske i sjøen, slik at sesongen for fiske etter 

anadrome laksefisk fra båt først starter 1. juni i Nordland. Det er heller ikke åpnet for notfiske på 

kysten av Nordland. Dette er endringer som bør bidra til bedre fiskeoppgang i mange av 

vassdragene i fylket.    

 

Fauske 

Lakselva elveierlag ber om utvidet åpningstid for fiske i Lakselva i Valnesfjord. Laget viser til at 

vassdraget er godt organisert og at gytebestandsmålet er oppnådd. De ønsker en fisketid 01.07-

15.08.  
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Vår vurdering: Det er Miljødirektoratet som regulerer fisketiden, se informasjon ovenfor om 

muligheter for endring av fisketid. 

 

Hamarøy 

Ytre Hamarøy grunneierlag er fornøyd med at det i høringsforslaget åpnes for fiske i Fjellvatnet. 

Laget viser til tidligere innspill som gjør rede for den betydelige pågående satsingen på fiske og 

tilrettelegging i de attraktive vannene i ytre Hamarøy, og det nye opplegget for fangstrapportering 

fra de fire vassdragene med anadrome bestander. De opplyser at juni er den mest attraktive 

fiskemåneden, fordi fisken får bunnsmak utover sommeren. Med de fisketider som nå er fastsatt av 

Miljødirektoratet blir fiskerne utestengt fra å fiske innlandsfisk i den beste fisketiden i Lilandsvatnet 

og Åslivatnet, og det blir ikke åpnet for noe fiske i Steinslandsvatnet. Samlet fiskefangst i disse 

vassdragene består av minst 99% stasjonær ørret, og laget reagerer derfor på de nye fisketidene. De 

ønsker at Steinslandsvatnet, Lilandsvatnet, Åslivatnet og Straumsvatnet får fisketid 01.06-31.08. 

Grunneierlaget opplyser også at de vil stille med en oppsynsperson i hvert av de fire anadrome 

vassdragene. 

 

Hamarøy kommune støtter høringsuttalelsene gitt av Ytre Hamarøy grunneierlag og Sagvatnan 

grunneierlag. Kommunen mener det er svært viktig at også Steinslandsvatnet åpnes for fiske, og at 

kultiveringsfisket i Sagvatnanvassdraget videreføres.  

 

Vår vurdering: Vi ser at fisketid fastsatt av hensyn til anadrome bestander har redusert mulighetene 

for et attraktivt fiske etter innlandsfisk. Vi har kommet fram til at det vil være hensiktsmessig å åpne 

for fiske etter innlandsfisk i flere innsjøer i Hamarøy, slik at tidligere fisketid blir videreført. Dette 

gjelder også Sagvatnanvassdraget. Dette blir gjort i § 2. 

 

Hemnes 

Hemnes kommune har ingen anmerkinger til høringsforslaget. 

 

Rana 

Ranavassdraget Fiskeforvaltning SA støtter forslaget om 100 meters sone nedenfor fisketrappene, 

med unntak av utløpet fra Plura, samt endringer som er foreslått i § 7 og § 8. 

 

Rana kommune uttaler at de med bakgrunn i de sårbare bestandene av anadrome laksefisk støtter 

endringsforslagene i de nye reglene for fiske i vassdrag og elvemunninger. Kommunen har gått 

gjennom flere av de ulike paragrafene i høringsforslaget og vurdert hvilken betydning 

bestemmelsene vil få for vassdragene i egen kommune. 

 

Vår vurdering: Fisketrappa nederst i Plura fungerer ikke, og trappa har for tiden ingen funksjon. 

Utvidelsen av munningssoner blir derfor å gjelde kun nedenfor fisketrappene i Reinforsen og 

Tverråga/Revelåga.  

 

Steigen 

Geir-Bjøran Dreyer, som er grunneier i Nons-/Sagelv-vassdraget, har innspill til mange av 

paragrafene i forslaget til forskrift. Ønsker felles fiskeregler i Nonsvatnet og Rundvatnet, med åpning 

for isfiske i et av vannene i en begrensa periode i forbindelse med påskehelga. Han ønsker 

dispensasjon for isfiske og å kunne regulere fisketiden om sommeren ut fra vannføringen. Han har 

ellers noen synspunkter på merking av soner og Statsforvalterens oppgaver.  

 

Vår vurdering: Miljødirektoratet fastsetter de offentlige fiskereglene for fiske etter anadrome 

laksefisk, mens Statsforvalteren kan fastsette bestemmelser for fiske etter innlandsfisk i vassdrag 
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med anadrome laksefisk. I innsjøer med en stor andel sjøørret og sjørøye, vil isfiske etter 

innlandsfisk fort gi stor bifangst av anadrom fisk. Av den grunn åpner vi for isfiske kun i innsjøer 

med store bestander av innlandsfisk og en liten andel anadrom fisk. 

 

Vefsn 

Vefsn kommune har ingen innvendinger til foreslåtte forskriftsendringer og mener endringene er 

nødvendige tiltak. Kommunen opplyser at forbudet mot dorging fra båt i perioden 01.03-31.05 er lite 

kjent for allmennheten, og anmoder samtidig Statsforvalteren om snarest mulig å gå ut og 

informere om denne innskrenkningen i fisketiden.   

 

Vefsnavassdraget fiskeforvaltning (VeFi) og Brodtkorb A.S har begge innsigelse til forslaget om større 

fredningssoner nedenfor fisketrappene, og kommer med mye av de samme argumentene. Begge 

reagerer på at det ikke har vært dialog i forkant av forslaget, og tidspunktet nå som fiskesesongen 

nærmere seg. Begge opplyser at dagens soner har fungert og er godt merket, og at det er avlivet kun 

ca. 60 % av tillatt kvote. Begge er opptatt av å få ordnet alle fisketrapper slik at oppvandringen 

fungerer. De opplyser også at kaldt vann forsinket oppvandringen med nærmere en måned i fjor. 

Begge har også klare forventinger til at Statsforvalteren ordner med fysisk merking av sonene. 

Brodtkorp A.S stiller også spørsmål ved om det er hjemmel for å utvide sonene kun i to vassdrag, og 

ikke i samtlige vassdrag hvor det skjer reetablering. VeFi er ikke imot utvidelsen av fredningssonene, 

men forutsetter at merking blir foretatt før fiskesesongen starter. De ønsker avklaring på om de 

utvida sonene skal være midlertidig eller permanent, og hvordan avstanden skal måles opp i forhold 

til trappene. Begge foreslår å sette forslaget på vent. 

 

Fellingsforsen Panorama as, som er rettighetshaver ved Fellingsforsen i Vefsna, opplyser om at det 

er foretatt betydelige investeringer for framtidig fiske. De viser samtidig til tidligere historikk knyttet 

til fredningssonen under Fellingsforsen. De stiller seg positiv til at fisket begrenses i en 

rehabiliteringsfase for vassdraget og ber om at ordinær fredningssone blir gjeldene i fremtiden. 

 

Inger Laksfors/Jan Johansen, grunneiere nedenfor Laksforsen, selger fiskepakker med overnatting og 

fiske på vald 12. De opplyser at det tidligere har vært fredningssone på 100 meter ved laksetrappa 

og at det i årene med stengt trapp tidvis kunne være mye fisk som sto og hoppet opp fossen. Etter 

åpning av den nye trappa har de inntrykk av at fisken går trappa og ikke blir stående under 

Laksforsen. I og med at de nå har en velfungerende fisketrapp ønsker de å fortsatt ha 50 meter 

fredningssone, og at grensen flyttes til 100 meter dersom det blir opphopning av fisk nedenfor 

fossen. De mener de strenge reguleringene fungerer godt nedenfor Laksforsen, og at det heller bør 

settes inn tiltak nedenfor de trappene der det er problemer.   

 

Vår vurdering: Vi ser behov for større fredningssoner nedenfor flere av fisketrappene i Vefsna ut fra 

at fiskebestandene nå er under oppbygging og at mye fisk kan samles under trappene pga. 

problemer med oppgangen. Når situasjonen har bedret seg, vil det være naturlig å vurdere 

størrelsen på fredningssonene på nytt. Fra Vefsna og Ranavassdraget har vi mottatt en god del 

bekymringsmeldinger om fiske nært fisketrapper og opphopning av fisk nedenfor trappene. 

Samtidig er det sterkt ønskelig å forsterke reetableringen ovenfor trappene i disse to vassdragene, 

som begge har et stort potensiale ovenfor trappene. I de mindre vassdragene vil ofte 

standardavstanden på 50 meter utgjøre en stor del av kulpene nedenfor trappene, men i de store 

vassdragene med større kulper nedenfor trappene utgjør 50 meter en relativt mindre andel.   

Det er tre trapper hvor vi mener det vil være ekstra viktig å utvide fredningssonen for de nærmeste 

årene, fordi det her kan oppstå betydelig med opphopning av fisk nedenfor trappene. Det er 

Forsjordforsen, Fellingsforsen og Storforsen. Ut fra mottatte innspill begrenser vi utvidelsen av 

fredningssoner nedenfor fisketrapper i Vefsnavassdraget til disse tre trappene. Samtidig vil vi for 
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Laksforsen presisere at dagens sone gjelder 50 meter nedover fra der fisketrappa kommer ut i elva, 

og at sonen der avgrenses av en tverrstrek over elva. Ovenfor denne streken er det ikke tillatt å fiske, 

noe som betyr at både fiskere og redskap skal være nedenfor denne grensa.  

Det er kommunene som har ansvaret for merking av fredningssoner ved fisketrapper, mens 

utgiftene dekkes av staten. Merkingen gjennomføres ved å måle opp 100 meter i luftlinje fra 

fossefoten nederst i fisketrappa, og å sette en linje tvers over elva ca.100 meter nedenfor utløpet av 

fisketrappa. I Fellingsforsen er det en trapp på hver side av fossen. Her måles det opp 100 meter 

nedenfor hver av trappene, og grensen for fredningssonen trekkes mellom disse punktene. Ut fra 

behovet for å plassere merkeskilt på en egna og synlig plass, kan noen av sonene bli på knapt 100 

meter. 

 

Vestvågøy 

Farstadvassdraget grunneierlag har kommet med et omfattende høringsinnspill knyttet til 

Farstadvassdraget, med vekt på statusen for laksebestanden og ønske om å redusere beskatningen i 

sjøen utenfor vassdraget. De viser til at det er stor mangel på gytelaks og at det er et omfattende 

fiske i sjøen utenfor vassdraget. Laget foreslår at det i fjorden innenfor Offersøystraumen fastsettes 

samme fisketid og regler som i Farstadvatnet, fisketid 01.07-31.07 og kun en laks per person per år.   

 

Lyngedalsvatnet utmarkslag opplyser at det meste av fisk som blir tatt i Lyngedalsvannet og Indre 

Lyngedalsvann er stasjonær ørret og stasjonær røye, og at innslaget av anadrom fisk er minimalt. De 

ønsker derfor lengre fisketid for å beskatte den stasjonære fisken, slik det har vært tidligere. De gjør 

oppmerksom på fisketiden tidligere var 01.06. - 31.08, og ber om at dette blir videreført. De opplyser 

om at området er godt tilrettelagt og mye brukt, og det er også positivt å kunne ha muligheter for 

isfiske. 

 

Vår vurdering: Vi deler bekymringen for laksebestanden i Farstadvassdraget, og det er betydelig 

usikkerhet knyttet til størrelsen på gytebestanden. Av den grunn ble det i år forsøkt å få til et 

spleiselag for å finansiere videoovervåking av fiskeoppgangen. Vi kunne bidratt med statlig 

delfinansiering, men det har vist seg vanskelig å få fullfinansiert. Innstramminger av fiske kan 

normalt ikke gjennomføres uten en høringsprosess. Det har det siste året vært gjennomført høring 

om bestemmelser for fiske i sjøen. Miljødirektoratet har nå endret bestemmelsene slik at sesongen 

for fiske etter anadrome laksefisk fra båt først starter 1. juni i Nordland. Det er heller ikke åpnet for 

kilnotfiske på kysten av Nordland. Dette er endringer som bør bidra til bedre fiskeoppgang i 

Farstadvassdraget.    

Innspillet fra Lyngedalsvatnet utmarkslag om lengre fisketid i Lyngedalsvatnet og Indre 

Lyngedalsvatnet blir fulgt opp i §2.  

 

Vevelstad 

Lakselvvassdragets utmarkslag mener at beskrivelsen av utløpet til Lakselvvassdraget ikke kan være 

riktig. De mener at riktig grense er fra Straumskjærsodden og rett over kaia på vestsiden. De tar 

ellers til etterretning at Lakselva ikke blir åpnet, selv om de er uenig i dette. 

 

Vår vurdering: Dette er snakk om to ulike grenser. Grensen mellom vassdrag og sjø er slik dere 

oppfatter. Grensa lenger ut regulerer de større sonene utenfor vassdragene med egne 

bestemmelser for fiske. Innenfor disse større sonene er det strenge bestemmelser for garnfiske, for 

å unngå beskatning av anadrome laksefisk. Her er en lenke til vår nettside, hvor grensene er lagt inn: 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5153465451874f10a97f4

06e9ef8eeee&center=18,67&level=5            

 

 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5153465451874f10a97f406e9ef8eeee&center=18,67&level=5
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5153465451874f10a97f406e9ef8eeee&center=18,67&level=5
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Andre 

Fiskeridirektoratet har ingen merknader til innholdet i forskriften, men gjør oppmerksom på to 

mulige skrivefeil i § 12. 

 

Vår vurdering: Vi takker for innspillet, og retter opp feilene. 

 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Sørensen (e.f.) 

fylkesmiljøvernsjef 

  

 

Tore Vatne 

seksjonsleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: ny fiskeforskrift av 01.06.21 
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