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Tillatelse til å fiske rømt oppdrettslaks i fjord- og kystområder på 

Helgeland 

 

Bakgrunn 

Statsforvalteren i Nordland viser til hendelse på Midt-Norsk Havbruk AS sin oppdrettslokalitet på 

Dolma i Nærøysund kommune i Trøndelag. En seks meter lang flenge ble registrert i merden hvor 

det ble opplyst å være 140 000 slaktemoden oppdrettslaks på 4-5 kg. Hendelsen ble meldt fra 

Fiskeridirektoratet til Statsforvalteren i Trøndelag fredag 27. august. Statsforvalteren i Nordland ble 

informert om hendelsen mandag 30. august. Seinere utslakting av den aktuelle merden viser et 

svinn på ca. 39 000 laks. 

  
I samråd med Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag ga vi den 01.09.2021 dispensasjon 

til Midt-Norsk Havbruk AS for et utvida gjenfangstfiske etter rømt oppdrettslaks i sjøområder i Bindal 

og Sømna. Statsforvalteren i Trøndelag gav en tilsvarende dispensasjon for aktuelle sjøområder i 

Trøndelag. Etter hvert kom det inn meldinger om observasjoner og betydelige fangster av rømt 

oppdrettslaks så langt nord som i Vega kommune og i Vistenfjorden i Vevelstad. Fisken var av en 

størrelse som samsvarte med laksen som hadde rømt fra anlegget på Dolma. 

 

På bakgrunn av dette utvidet vi den 15.09.2021 Midt-Norsk Havbruks dispensasjon for 

gjenfangstfiske til å gjelde kyst- og fjordområder i Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad 

kommuner. Denne dispensasjonen gjaldt fram til og med 15.10.2021.  

 

Per 05.10.2021 skal Midt-Norsk Havbruk ha registrert en gjenfangst på 13 251 oppdrettslaks. 

Dusørfisket ble avsluttet 3. oktober og ifølge våre opplysninger gjelder dette også mottaksordningen 

og registrering av fangster.     

  

Vi har i ettertid fått meldinger om at det fortsatt befinner seg mye rømt oppdrettslaks i kyst- og 

fjordområder på Helgeland, og at det fortsatt er stor interesse for å kunne fiske etter denne. Det har 

kommet inn meldinger om betydelige fangster av rømt oppdrettslaks så langt nord som i 

Sjonafjorden i Rana. En stor del av oppdrettslaksen som fortsatt tas skal være av en størrelse som 

samsvarer med laksen som har rømt fra anlegget på Dolma. 
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Vedtak 

For å begrense de potensielt negative effektene på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, gir 

Statsforvalteren i Nordland alle tillatelse til å fiske etter rømt oppdrettslaks. Tillatelsen er gitt med 

hjemmel i forskrift om åpning av fiske etter anadrome laksefisk § 4 og forskrift om fisketider for fiske 

etter anadrome laksefisk i sjøen § 6. Tillatelsen gjelder med de vilkår som er satt nedenfor.  

 

Tidsperiode og område:  

Tillatelsen gjelder fra og med 14.10.2021 til og med 14.11.2021 for kyst- og fjordområder på 

Helgeland fra grensen til Trøndelag og nordover til og med Rana og Lurøy kommuner.  

 

Utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk er det ikke tillatt å fiske i området som 

strekker seg 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen. Dette gjelder også mindre 

bekker og vassdrag hvor det er kjent at sjøørret og laks gyter, selv om det ikke er fastsatt grense elv-

sjø. 

 

Tillatte redskaper: 

Det kan brukes stang, håndsnøre, dorg, oter, settegarn, krokgarn, kilenot, drivgarn, not, kastenot, 

trål og snurrevad. Minste tillatte maskevidde ved bruk av garn er 63 mm.  

 

Tillatelsen til å fiske etter oppdrettslaks gjelder for alle. Vi gjør likevel oppmerksom på at fiske med 

faststående redskap etter anadrome laksefisk er en grunneierrett, og at dette fiske derfor må 

klareres med grunneier først. Innenfor en avstand på 100 m fra oppdrettsanlegg har den aktuelle 

oppdrettsbedriften enerett til fiske.  

 

Fangstrapportering: 

Alle som fisker etter den rømte oppdrettslaksen oppfordres til å levere fangstrapport fortløpende til 

Statsforvalteren i Nordland ved Lars Sæter, tlf 75 53 15 51, e-post fmnolsa@statsforvalteren.no. 

  

Fangstrapporten bør inneholde opplysninger om antall og vekt per fiskeslag (oppdrettslaks, villaks, 

sjøørret, sjørøye, torsk, sei osv.), fangstdato, fangststed og redskapstype. 

 

 

Lovgrunnlaget for avgjørelsen 

I medhold av forskrift av 15. mars 2021 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 6, kan 

statsforvalteren i områder med stort innslag av rømt oppdrettsfisk av anadrome laksefisk, gi 

tillatelse til fiske til andre tider og med andre redskaper enn det som følger av forskriften, såframt 

dette antas å ikke ville ha nevneverdig negativ innvirkning på bestander av laks, sjøørret eller 

sjørøye. 

 

Vedtaket er også vurdert i forhold til prinsippene i lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens 

mangfold. 

 

 

Begrunnelse  

Så seint på høsten befinner det meste av vill anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) seg enten i 

vassdragene eller langt til havs. Et utvidet fiske etter rømt oppdrettslaks i sjøen på denne tiden 

forventes derfor å gi liten bifangst av vill anadrom laksefisk. Det kan imidlertid være en del umoden 

og utgytt sjøørret i fjordområdene. For ytterligere å redusere faren for bifangst av umoden og utgytt 

sjøørret settes minste tillatte maskevidde til 63 mm.  
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For at en enda større del av den rømte oppdrettslaksen skal kunne fiskes opp gir med dette 

Statsforvalteren i Nordland i samråd med Fiskeridirektoratet alle som ønsker det mulighet til å fiske 

etter den rømte laksen. 

   

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. 

Etter statsforvalterens vurdering vil det aktuelle fiske, under forutsetning av at vilkårene blir fulgt, i 

liten grad medføre skade på naturmangfoldet. Fisket kan imidlertid gi beskatning av noe villaks som 

vandrer seint opp i vassdragene, samt noe stor umoden sjøørret.  

 

Denne vurderingen bygger på tidligere erfaringer fra tilsvarende fiske. Oppfisking av rømt 

oppdrettslaks vurderes i utgangspunktet som positivt for naturmangfoldet, fordi tiltaket vil kunne 

bidra til å redusere de potensielt skadelige effektene av den rømte laksen på ville bestander av laks, 

sjøørret og sjørøye. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i denne saken som tilstrekkelig til å vurdere 

effekten av tiltaket, og føre-var prinsippet er derfor mindre relevant.  

 

 

Klagerett 

Det er anledning til å klage på vedtaket innen tre uker, i henhold til forvaltningslovens 

bestemmelser. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer 

som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.  

 

Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Nordland, Klima- og miljøavdelingen. 

 

 

Med hilsen 

 

Tore Vatne (e.f.) 

seksjonsleder 

 

 

 

 

 

Lars Sæter 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 Sandnessjøen 

Dønna kommune  8820 Dønna 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 
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Nordland Politidistrikt Postboks 1023 8001 Bodø 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 Brønnøysund 

Vevelstad kommune  8976 Vevelstad 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen 

Vega kommune Gladstad 8980 Vega 

Lurøy kommune  8766 Lurøy 

Statens naturoppsyn Nordland v/Runar Jostein 
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