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Laksefiske i sjø med faststående redskap 2020 

Med dette brevet sendes registreringsskjema til sjølaksefiskere som registrerte seg for fiske med 

faststående redskap i forrige sesong.  

 

Fisketider i 2020 

Det er Miljødirektoratet som regulerer både sjøfisket og elvefisket etter laks. Det er ingen 

endring i bestemmelsene i fisketidene for 2020. 

 

Ved fastsetting av fisketider i 2010 ble fylket inndelt i en ytre del og en indre del. Den ytre delen 

av fylket omfatter Vesterålen, Lofoten og Nordlandskysten sør for Vestfjorden. Her inngår 

kommunene Andøy, Øksnes, Sortland, Bø, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, 

Værøy, Røst, Steigen, Bodø (unntatt Skjerstadfjorden), Gildeskål (unntatt innenfor 

Sandhornøya), Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Dønna, Leirfjord (utenfor Helgelandsbrua 

og Sundøybrua), Herøy, Alstahaug (vest for Kystriksveien), Vega, Vevelstad (vest for 

Kystriksveien), Brønnøy (vest for Kystriksveien), Sømna (vest for Kystriksveien), Bindal (vest 

for Kystriksveien). 

 

Den indre delen av fylket omfatter Ofoten, Indre Salten og Indre Helgeland. Her inngår 

kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, 

Beiarn, Gildeskål (innsida av Sandhornøya), Rana, Hemnes, Leirfjord, Vefsn, Alstahaug (øst for 

Kystriksveien), Vevelstad (øst for Kystriksveien).  

 

Følgende hovedregler for sjøfiske etter laks med faststående redskap gjelder for Nordland i 

2020: 

 

Fisketid for kilenot i den ytre delen av fylket (Lofoten, Vesterålen og kysten fra Steigen og 

sørover) :         15. juli – 29. juli, fra mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00 

         1. september – 28. februar, alle dager 

 

Fisketid for kilenot for den indre delen av fylket (Ofoten, Indre Salten og Indre Helgeland):  

                           15. juli – 4. august, fra mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00 

        1. september – 28. februar, alle dager 
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Fisketid for krokgarn: 15. september – 28. februar, alle dager 

 

Fisketid for settegarn:   1. oktober – 28. februar, alle dager, garna skal ha maskevidde på     

58 millimeter eller mer fra knute til knute.  

 

Unntak fra hovedreglene ovenfor: 

I følgende fjorder åpnes det ikke for fiske med kilenot, krokgarn eller settegarn: 

- Steinslandsfjorden i Øksnes (innenfor en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika),  

- Skjomenfjorden i Narvik (innenfor E6-brua), 

- Tørrfjorden i Sørfolda (innenfor linje mellom Tørrfjordskjeret og Langvikneset), 

- Skjerstadfjorden i Salten med sidefjorder (innenfor Saltstraumen),  

- I Ranafjorden (innenfor en rett linje mellom Hamarøyfjellet og Neppelen), 

- Leirfjorden i Leirfjord (innenfor/mellom Helgelandsbrua og Sundøybrua),   

- Halsfjorden i Vefsn (innenfor en linje mellom ytterste punkt på Halsneset og ytterste punkt 

på Skonsengodden).      

- Velfjorden i Brønnøy (øst for Kystriksveien), 

- Bindalsfjorden (kommunene Bindal og Sømna øst for Kystriksveien). 

 

- I Beiarfjorden og sjøområdene innenfor Sandhornøya (nord til Mulnesodden/Rønneset) er 

ukentlig fisketid for kilenot fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.  

- I Vefsnfjorden, innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes, er det kun tillatt å fiske i 

utvidet sesong. 

 

Registrering 

Alle som skal fiske laks i sjøen med faststående redskap i 2020 må registrere seg som fiskere. 

Dette kan enten gjøres direkte av den enkelte fisker i et register som ligger på internett, eller 

ved å fylle ut og returnere vedlagte skjema. 

 

Direkte registrering som sjølaksefisker skjer på internettsiden: 

https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/ 
 

På vår nyhetssak om registrering av laksefiske i sjø 2020 har vi lagt ut en kort beskrivelse av 

hvordan dette gjøres, se www.fylkesmannen.no/nordland/miljo-og-klima/fiskeforvaltning.  

 

Registreringsfristen for både det ordinære fisket i sommer og høstfisket er satt til 1. juni 2020. 

Forsendelse med utfylt registreringsskjema må være poststemplet innen fristen for å være 

sikret rutinemessig behandling. I tillegg vil det bli åpnet for registrering etter fristen. 

Innsending av registreringsskjema etter fristdato kan imidlertid føre til at registreringen ikke 

blir ordnet før etter 15. juli, slik at det går tapt fiskedøgn i starten av sesongen.  

 

Vi vil be om at fiskere som ikke registrerer seg for fiske i den ordinære sesongen, men som 

kun ønsker å delta i fisket etter 1. september, også forholder seg til oppgitt registreringsfrist. 

Registrering etter denne fristen vil bli akseptert, men pga. ferieavvikling og øvrige 

arbeidsoppgaver ved avdelingen kan det gå noen uker før vi får ordnet registreringen og sendt 

ut fangstdagbok. 

 

Det kan ikke fiskes lovlig før registreringen er foretatt. Vi sender fangstdagbok til alle som 

blir registrert. Når fangstdagboka kommer i posten betyr det at du er registrert som 

http://www.fylkesmannen.no/nordland/miljo-og-klima/fiskeforvaltning
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sjølaksefisker for 2020. Fangstdagboka er med andre ord den enkelte fisker sin "kvittering" på 

at registreringen er i orden. For fisket etter 1. september vil det bli sendt ut en annen 

fangstdagbok enn den som skal brukes i ordinær sesong. 

 

Registrering skal gjøres hvert år, dvs. at alle som ble registrert i 2019 også må registrere seg 

på nytt dersom de ønsker å fiske i 2020. Registrering av sjølaksefiskere gjennomføres både av 

hensyn til oppsyn og fangstrapportering. Vår registrering av fiskere, med tildeling av 

registreringsnummer, må ikke oppfattes som en fisketillatelse. Vi tar ikke stilling til de 

privatrettslige forhold tilknyttet hvem som har retten til fiske på de enkelte eiendommer.   

 

Det er nå etablert en nasjonal kartdatabase som skal vise registrerte fiskeplasser det enkelte år. 

Vi ber derfor ”nye” fiskere om å krysse av sine fiskeplasser så nøyaktig som mulig på 

vedlagte kartkopi eller på kart på nettsiden. De som tidligere har sendt inn kart, og som i år 

skal fiske på samme plass, trenger ikke sende inn kart.  

 

Fiskeravgift 

Alle som skal fiske etter laks og sjøørret i sjøen med faststående redskap i ordinær fiskesesong 

er pliktig til å betale en statlig fiskeravgift. Avgiften er satt til kr. 412,- for fiskere med 

sesongstart etter 1. juli. De som bare skal fiske i utvidet sesong skal ikke betale fiskeravgift. 

Alle sjølaksefiskere som skal fiske i ordinær fiskesesong må fremdeles framlegge 

dokumentasjon på betalt fiskeravgift i forbindelse med registreringen. Registrering vil ikke bli 

gjort før avgiften er betalt. Vi ber derfor alle som registrerer seg for fiske i ordinær sesong om 

å sende med dokumentasjon på betalt fiskeravgift sammen med registreringsskjema. Det er nå 

slutt på egne innbetalingsblanketter for fiskeravgiften. Avgiften kan betales på internett på 

adressen: www.miljodirektoratet.no/. Den kan også betales i skranke på Posten eller i banken, 

eller via nettbank. Fiskeravgiften betales til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 

Trondheim, kontonummer 7694 05 02620. Du kan benytte KID nr. 00971036028. 

 

Lovlig redskap 

Til nye fiskere har vi vedlagt en brosjyre hvor det framgår hvordan redskapene skal være 

utformet og merket, og hvordan de skal plasseres og brukes.  

 

Munningssoner 

I henhold til forskrift av 1.mai 2013 om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og fiske 

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

det fastsatt 109 munningssoner utenfor vassdrag i Nordland. Fiske etter laks med faststående 

redskap i disse sonene er kun tillatt etter 30. september. Utenfor vassdrag som ikke har 

spesielle munningssoner kan det ikke fiskes nærmere vassdraget enn 100 meter. Dersom 

grense elv/sjø ikke er fastsatt av myndighetene, kan grensa normalt oppfattes som så langt ut 

elva graver spor i bunnen på fjære sjø.  

 

Fangstrapportering 

Fangster i den ordinære fiskesesongen skal føres i den fangstdagboka vi sender ut før  

sesongen starter. Etter avsluttet sesong skal fangstdagboka sendes til Statistisk sentral-byrå, 

ikke til oss. Manglende innsending kan føre til utestengelse fra fiske neste sesong.  

De som registrerer seg for å fiske i utvidet fiskesesong, høstfisket, vil få tilsendt egen 

fangstdagbok for dette fisket. 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/fiskeravgift
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Husk registreringen  

Vi ber alle som skal fiske laks med faststående redskap i 2020 om å huske følgende: 

 

1. Returner registreringsskjema hit innen fristen 1. juni 2020, eller registrer deg som fisker i 

lakseregister.fylkesmannen.no/sjolaksefiske innen denne dato.  

2. Legg ved dokumentasjon på betalt fiskeravgift for 2020 dersom du registrerer deg for 

fiske i ordinær sesong. Alternativt kan dokumentasjon sendes pr e-post til 

fmnogka@fylkesmannen.no. 

 

Til slutt vil vi ønske alle sjølaksefiskere en riktig god fiskesesong. 

 

 
Med hilsen 

 

Tore Vatne (e.f.) 

seksjonsleder 

  

 

Gunn Karstensen 

rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Vedlegg til alle fiskere:    

-  Registreringsskjema for 2020 

 

Vedlegg til “nye” fiskere:    

- Brosjyre om "Laksefiske i sjøen med faststående redskap" 

- Kartkopi for egen kommune 

 

Kopi med vedlegg per e-post til: Politidistrikt i Nordland og Nord-Trøndelag, kommunene i 

Nordland, SNO og Miljødirektorat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


