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Oversendelse av høringsuttalelser - reguleringer av fiske etter anadrome 

laksefisk fra 2021 

Fylkesmannen i Nordland viser til høringsbrev av 12.06.20 fra Miljødirektoratet, og vårt tidligere brev 

av 30.03.20 med innspill til reguleringer. 

 

Enkelte av innspillene vi nå har mottatt kunne med fordel kommet i mars, slik at Miljødirektoratet 

kunne vurdert de ved utarbeiding av høringsforslaget. Vi har kommentert flere av innspillene og 

anbefalt enkelte. Samtidig er vi klar over at direktoratet også må vurdere om det er riktig å følge opp 

innspill som ikke har vært ute på høring. 

 

Fiske i 100 metersonen 

Det er foreslått to alternativer for nasjonal regulering av fisket i 100 metersonen utenfor grense 

elv/sjø. I vår fylkesforskrift fra 2013 har det vært forbudt å fiske hele året i 100 metersonen utenfor 

vassdrag med laksebestander. Utenfor anadrome vassdrag uten laksebestander har det i vår 

forskrift vært tillatt å fiske i 100 metersonen i den tiden det i offentlig forskrift har vært åpnet for 

fiske i vassdraget.  

 

Det har gått noen år siden 2013, men vi erfarer at det fortsatt er mange spørsmål og misforståelser 

omkring fisket i munningsområdene, og bestemmelsene kan med fordel gjøres enklere. De siste 

årene har vi hatt mange tørre somre hvor det utenfor de mindre vassdragene har oppholdt seg mye 

fisk i lengre perioder, og bestemmelsene for fiske i munningsområdene har hatt mye fokus. Ut fra 

hensynet til fiskebestandene og hensynet til å ha fiskebestemmelser som ikke blir for kompliserte, vil 

vi anbefale alternativ 1.  

 

Elver som ikke åpnes for fiske 

Flere av høringsuttalelsene tar opp det uheldige i at mange småelver nå blir foreslått stengt for fiske, 

og at dette går utover muligheter og trivsel for lokalsamfunnene, og da spesielt for barn og unge. Vi 

er enige i at dette er vektige argumenter. Fravær av informasjon om beskatning gir samtidig store 

utfordringer for forvaltningsmyndighetene som skal vurdere om det er et høstbart overskudd i den 

enkelte elv, som gjør det riktig å åpne for fiske.   

 



  Side: 2/9 

 

I en god del vassdrag er det også tvil om det finnes egne bestander av sjøørret og laks. Uavhengig av 

om høringsforslaget blir vedtatt slik det foreligger, bør vi prioritere å få avklart statusen i slike 

vassdrag. Det vil være bestemmende for om de bør være registrert som anadrome vassdrag eller 

ikke.          

 

Oppsummering av innspill 

Vi har mottatt omkring 35 høringsinnspill, og vi er bedt om å oversende en oppsummering av 

mottatte innspill. Dette gjør vi alfabetisk etter kommuner. Innspill som ikke kan plasseres på 

kommune og vassdrag kommer til slutt. Til en del innspill gir vi våre vurderinger og anbefalinger til 

Miljødirektoratet. Enkelte av vurderingene våre inneholder også opplysninger til orientering for de 

som har sendt inn innspillene.  

 

Andøy 

Buksnesvassdraget: Buksnes Grunneierlag og Buksnesvassdragets forvaltningslag er fornøyd med at 

fisketidene i vassdraget blir opprettholdt, og kan vise til en god oppnåelse av gytebestandsmålet de 

seinere årene. De støtter også forslaget om fiskeforbud i 100-meterssonen utenfor vassdrag med 

anadrom laksefisk, og viser til erfaringer fra tørre somre hvor fisken blir stående i utløpet av 

vassdraget. 

 

Bleikvassdraget: Fiskeriutvalget i Sameiet Bleik Utmarksfellesskap ønsker at dagens bestemmelser 

for fiske blir videreført, med en sesongkvote per fisker på 5 laks. 

 

Vår vurdering: Dette vassdraget er svært spesielt fordi elva i sin tid ble lagt om, og bestanden av laks 

og fisket etter laks i ettertid har blitt opprettholdt gjennom stamfiske og utsettinger. Denne 

praksisen er vurdert tidligere, og vi vil anbefale å videreføre dagens bestemmelser for fiske.  

 

Beiarn 

Beiarvassdraget: Beiarelva SA viser til strenge reguleringer i elvefisket og støtter forslagene om 

strengere reguleringer også i sjøfisket etter laks. Det gjelder forbudet mot båtfiske fra 1. mars – 31. 

mai. Ønsker også kvotebestemmelser i sjøfisket tilsvarende tilhørende vassdrag. Viser til at alternativ 

1 til § 3 samsvarer med bestemmelser i regional forskrift, og at denne reguleringen har fungert godt 

og dermed støttes. Orienterer videre om endringer som ble gjennomført for å få opp 

laksebestanden i Beiarvassdraget, etter flere svake år. Ut fra dagens gode situasjon foreslår de at 1 

av sesongkvoten på 4 laks kan være over 65 cm, mens de andre 3 fortsatt må være under 65 cm. Har 

også et ønske om at fisketiden for sjøørret endres fra 01.06-14.09 til 20.06-30.09, og at dette fisket 

kan foregå i hele den anadrome strekningen.   

 

Beiarn kommune er opptatt av samsvar mellom reguleringer i elv og sjø, og støtter forslaget til 

innskrenkninger av fiske i sjøen. Ønsker i tillegg at de som fisker i sjø får samme kvotebestemmelser 

som i nærliggende vassdrag. Støtter alternativ 1 for § 3, slik det i dag framgår i den regionale 

fiskeforskriften. Viser til at harde reguleringer av fiske i Beiarelva har fått opp laksebestanden, slik at 

det nå er grunnlag for høyere beskatning. Foreslår at sesongkvoten per fisker på 4 laks videreføres, 

der 3 fortsatt skal være under 65 cm, mens 1 kan være inntil 100 cm, uavhengig av kjønn. 

Kommunen foreslår også at fisketiden på sjøørret nederst i elva forlenges for å kunne fiske etter 

umoden sjøørret. Legger ved informasjon som viser at det går lite laks og gytemoden sjøørret på 

denne strekning i september. En slik utvidelse vil gi økt verdiskapning for grunneierlagene nederst i 

elva. 
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Vår vurdering: Vi ser positivt på forslaget om å åpne for å kunne fiske 1 større laks. Forslaget om 

forlenget fisketid for sjøørret er vi kritisk til, dersom dette fører til økt beskatning. I elvelevende 

sjøørretbestander er det anbefalt at beskatningen ikke bør være høyere enn 10 %. Omkring 2005 ble 

det fisket svært mye sjøørret i mange vassdrag i Nordland, deriblant Beiarvassdraget. I årene etterpå 

ble det en sterk nedgang i flere av bestandene, noe som mest sannsynlig hadde sammenheng med 

det harde fisket. Det er viktig å regulere uttaket av sjøørret for å unngå at det oppstår underskudd 

på gytefisk. En forlenget fisketid etter sjøørret i hele elva vil også kunne føre til økt gjenutsetting av 

laks og økt gjenutsetting av gyteklar sjøørret. Det vil være uheldig. 

 

Bindal 

Åbjøravassdraget: Å-elva/Åa venneforening foreslår følgende fisketider for Å-elva; laks 1. juni-31. juli, 

sjøørret og sjørøye 1. juni – 31. august. Foreslår at kvote på laks skal være 1 per dag inntil 65 cm og 1 

per sesong over 65 cm. For sjøørret og sjørøye er forslaget 3 per dag. I Åbjørvatn og oppstrøms er 

forslaget at all laks og sjøørret blir fredet. Innspillet inneholder også opplysninger om 

venneforeningen og begrunnelse for hvorfor de mener øvre deler av vassdraget ikke bør ha fiske 

etter anadrom fisk.  

 

Plahtes Eiendommer støtter forslaget om å ikke åpne for båtfiske etter anadrome laksefisk i 

tidsrommet 1. mars – 31. mai, men hadde gjerne sett at samme begrensing hadde omfattet fiske fra 

land også. Anbefaler videre alternativ 2 for fiske i 100-metersonen. Dette av hensyn til utleie av fiske. 

 

Bø 

Nykvågvassdraget: Nykvåg Grunneierforening ser at vassdraget har havnet på listen over vassdrag 

som kan bli stengt pga. manglende fangstrapportering. De har tatt tak i dette og får på plass 

rapporteringen i år, og dette vil bli fulgt opp kommende sesonger. Opplyser at de for kommende 

sesonger innkorter sesongen i det vannet som har oppgang av sjøfisk, slik at fisket avsluttes 1. 

september. Det blir ikke fisket i utløpselva. 

 

Vår vurdering: Vi har begrenset med kunnskap om fiskebestandene i dette vassdraget, og har 

tidligere registrert vassdraget til å ha usikre bestand av laks, sjøørret og sjørøye. Etter utbedringer av 

oppgangsforholdene i utløpselva, ser det ut til å være årlig oppgang av laks og sjøørret. Vi anbefaler 

å videreføre en fisketid i innsjøene, med fisketid i Husvatnet ut august. Dersom det skal fastsettes 

kvoter i vassdrag med usikre laksebestander, kan en sesongkvote på 2 laks per fisker være greit. 

 

Hadsel 

Fiskebølvassdraget: Fiskebøl Grunneierlag ønsker å forlenge fiskesesongen til 15. september, og 

viser til at den større sjøørreten i de fleste år ikke kommer opp før i slutten av august pga. liten 

vannføring. Alternativt at sesongen forskyves 15 dager. Viser også til at tjønna i nedre del av 

vassdraget, nedenfor innsjøen, nå står full av fisk.  

 

Vår vurdering: Det siste 10-året har vi hatt mange nedbørsfattige somre som har påvirka 

oppvandringen. I Vesterålen har vi et vassdrag, Roksdalsvassdraget, med videoovervåking av 

oppgangen. Her ser vi tydelig at fisken utsetter oppvandringen ved liten vannføring, og enkelte år er 

det betydelig oppgang i september. Samtidig ser vi at fisken endrer både utseende og adferd i 

forkant av gytingen, og vi er generelt skeptiske til å anbefale fiske av gytefisk i september.     

 

Hamarøy 

Steinlandsvassdraget, Lilandsvassdraget, Åslivassdraget og Straumvatnvassdraget: Ytre Hamarøy 

Grunneierlag opplyser at de nå vil reorganisere fiskeforvaltningen i vassdragene sine. Fra og med i år 

vil det bli ordnet med fangstrapportering fra disse vassdragene, og det blir beskrevet hvordan dette 
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skal gjøres. Det blir ellers opplyst at det er mye fin innlandsfisk i området som trekker fiskere, og at 

det nå legges opp til å prioritere tilrettelegging for fiske. Det vil nå også bli iverksatt lokalt oppsyn. 

 

Vår vurdering: Det kommer nå på plass rutiner som vil sikre at kravene til fangstrapportering blir 

fulgt. Vi anbefaler derfor at dagens fiskebestemmelser videreføres uendret.  

 

Lurøy 

Silavassdraget: Sila elvelag støtter alternativ 2 for fiske i 100 metersonen. Ønsker at det skal være lov 

å fiske fra land i elvemunningen i det tidsrom det er lov å fiske i elva. 

 

Lødingen 

Slottdalsvassdraget: Strand Grunneierlag opplyser at det kun blir fisket i vannet, som er lite og 

ganske gjengrodd. Selger få fiskekort. Elva har vært stengt for fiske i 40 år. Det fiskes kun noen få 

laks og sjøørret enkelte år, og lite fangst er årsak til at det ikke er meldt inn fangstrapport. Det er 

ikke fisket laks eller sjøørret så langt i år. Ønsker å kunne fiske innlandsørret i vannet og ber om at 

vatnet blir åpent for fiske. Nyvalgt formann vil heretter sørge for fangstrapporteringen.  

 

Vår vurdering: Vi har tidligere vurdert dette vassdraget til å ha en usikker bestand av sjøørret og ikke 

noe bestand av laks. Opplysningene fra grunneierlaget tyder på svært liten oppgang av sjøørret til 

vannet. Ut fra at de de nå vil sørge for å rapportere eventuelle fangster av anadrom fisk, anbefaler vi 

å videreføre fisketiden.  

 

Narvik 

Forsåvassdraget: Forsåvassdragets Elveeierlag ønsker en videreføring av dagens bestemmelser i 

vassdraget. Støtter alternativ 2 i §3 med forutsetning at det er påbudt med fiskekort for vassdraget 

innenfor 100 metersonen. Ellers støttes alternativ 1. Støtter innskrenket fiske i sjøen etter laksefisk 

med kilnot, og ber om at foreslått åpning for fiske med kilnot i Ofotfjorden fjernes. Dette på grunn av 

generelt små bestander med laks i elvene i Ofoten og av spesielt hensyn til laksebestanden i Skjoma, 

som er betydelig redusert grunnet kraftregulering. Ber samtidig om at det utarbeides en mer 

helhetlig forvaltning av fisket etter anadrom fisk i sjøen med stang og håndsnøre, slik det er i elvene. 

Nå er uttaket av laks og sjøørret i havet i Ofoten/Narvik minst like stort som uttaket i elvene, og i 

enkelte år betydelig mer. Dette fisket er ikke regulert hverken med fisketider eller kvoter. I etterkant 

av innskrenket fisketider, kvoter og stenging av elvene her, ser de en betydelig økning av fiske etter 

laks og sjøørret i sjøen, og at dette uregulerte fisket øker for hvert år.  

 

Vår vurdering: Det er i vassdragene grunneierne rår over fiskeretten. Utenfor grense elv/sjø har ikke 

grunneier anledning til å selge fiskekort. 

 

Tjeldelva: Tjeldelva grunneierlag ønsker at fisketiden utvides til 15.06-15.08, og at personkvotene for 

laks endres til 2 per døgn og 6 per sesong.  

 

Vår vurdering: I mange år har det vært strenge reguleringer av fiske i denne elva og alt har tydet på 

underskudd av laks. Vi stilte da spørsmål om gytebestandsmålet var satt for høyt. Situasjonen ser ut 

til å ha endret seg markert de siste årene. I 2017 ble det registrert uvanlige mengder laks gjennom 

drivtellingen, og mengden laks var på hele 391% av gytebestandsmålet. I 2018 var det på 287 %, 

mens det i 2019 ikke var gode nok siktforhold til å få gjennomført drivtelling. Rapportert fangst i 

2018 var på 14 % av oppgangen (142 laks). Vi anbefaler forslaget fra grunneierlaget.   

 

Skjoma: Skjomdal Grunneierlag opplyser at tidligere innspill står ved lag, og er sterkt kritisk til 

forslaget om å stenge for fiske og hva det kan føre til. Mener at organiseringen av vassdraget er god 



  Side: 5/9 

 

og at fangstrapporteringen fungerer. Opplyser at prosessen med å få på plass en fellesforvaltning 

for vassdraget pågår, og trolig vil komme i mål omkring årsskiftet. Peker også på at kraftutbyggingen 

er årsaken til at fiskebestandene i vassdraget er truet. 

 

Vår vurdering: Vi har opp gjennom årene hatt mye kontakt med grunneierlagene i Skjoma, og de har 

vært opptatt av å få til en god langsiktig forvaltning av fiskebestandene. Det gjelder også opp mot 

kraftutbygging og ulike inngrep i vassdraget. Fangstrapporteringen har også vært god de årene det 

har vært fisket. Ut fra dette og pågående arbeid med pliktig organisering, vil vi anbefale at det blir 

åpnet for fiske etter sjøørret. Vi anbefaler en totalkvote for vassdraget på 50 sjøørret, og en kvote 

per person på 1 per døgn og 3 per sesong. 

 

Steigen 

Marhaugelva: Marhaug og Botn grunneierlag opplyser at de har solgt fiskekort gjennom mange år, 

men at innrapporteringen har vært mangelfull. Har i år startet opp med salg av fiskekort på Vipps. 

Før sesongstart neste år skal de ha på plass et system for fangstrapportering. Grunneierlaget ønsker 

å opprettholde fiske etter sjøørret i elva, og vil gjøre det som kreves for å få dette til. 
 

Vår vurdering: Ut fra denne tilbakemeldingen vil vi anbefale å videreføre dagens fisketid. 

 

Steigen JFF opplyser at de jobber med å få på plass kortsalg og fangstrapportering i flest mulig elver i 

kommunen. Har fått dette til i Skjelvareidelva og prøver nå å få det til i Bjørndalselva/Saurelva, 

Leirosdalselva og Marhaugelva (Botnelva). Mener at noen av elvene på lista knapt kan kalles 

vassdrag. Viser her til Mølnpollen som et eksempel, som i praksis er en tidevannsstrøm. Noen av 

elvene i kommunen ligger svært øde til og det er vanskelig å få opprettet grunneierlag. Er redd at 

stengning av slike elver legger til rette for ulovlig fiske. Tror det må være andre faktorer enn fiske 

som gir utfordringer for bestandene, og at det er fisket lite i elvene de siste årene pga. lite nedbør og 

oppgang om sommeren. Mener det vil være feil å stenge for fiske, og fremhever at seriøse 

sportsfiskere er det beste oppsyn og at fisket i disse småelvene er viktig for barn og unge.  

For Storvatnet i Lommervassdraget foreslår foreningen at fisket etter stasjonær innlandsfisk med 

stang, samt garn med maskevidde på 24 mm, kan starte 1. mai.   

 

Steigen kommune går imot en slik generell forskriftsendring som stenger fisket i 12 vassdrag i 

kommunen, og mener ordningen med en samleforskrift med samme fisketid for mindre vassdrag i 

hovedsak har fungert godt. Dette gjelder vassdrag der grunneierorganisering og fiskekortsalg av 

ulike grunner er urealistiske, eller vil medføre en unødvendig sterk byråkratisering av et fritidsfiske 

som i dag er lite i omfang og medfører lav beskatning, men som kan ha viktige lokale tradisjoner og 

skaper trivsel for bl.a. barn og unge. Ber om at hvert vassdrag vurderes individuelt i forhold til 

vassdragets størrelse og potensiale for fiske, mulighet for organisering, fiskekortsalg og 

fangstrapportering, og om et fritt fiske innenfor en fastsatt fisketid (slik som i dag) faktisk 

utgjør noen trussel mot bestanden i vassdraget. Kommunen gir videre flere eksempler på at 

tilgjengelig kunnskap tyder på at flere av de aktuelle vassdragene knapt har anadrom fisk. 

Nytteverdien av å sammenligne fangstrapporteringen fra år til år i disse vassdragene vil være 

tilnærmet verdiløs. Er sterkt kritisk til at tilgangen på fiske for barn og unge blir redusert. Anmoder 

om at den generelle fisketiden blir videreført. Til slutt har kommunen innspill til fiskebestemmelsene 

i Storvatnet i Lommervassdraget. Opplyser at det selges fiskekort for garnfiske og at vannet har en 

fin bestand av innlandsrøye. Foreslår en fisketid i Storvatnet med stang fra 01.05 – 14.09 og fisketid 

med garn inntil 24 mm i perioden 01.05-31.07.  
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Vår vurdering: Vi er enige i at hvert vassdrag i størst mulig grad bør vurderes individuelt. Dette med 

fiskebestemmelser etter innlandsfisk i Storvatnet vil bli et tema ved revidering av fylkesforskriften. Vi 

tar sikte på å gjennomføre en revidering i løpet av kommende vinter. 

 

Sortland 

Frøskelandsvassdraget og Selnesvassdraget: Frøskeland Grunneierlag forvalter begge disse 

vassdragene, og de kaller begge vassdragene for Frøskelandsvassdraget. De opplyser at 

rapporteringen for 2019 var feil. Innrapportert fangst for Frøskelandsvassdraget er tatt i 

Selnesvassdraget. Det er der det blir fisket, og det har ikke vært systematisk rapportering fra 

Frøskelandsvassdraget. Dette skal det nå være ordnet opp i.   

 

Vår vurdering: Selnesvassdraget er registrert med bestander av både laks og sjøørret. Vi har tidligere 

vurdert at Frøskelandsvassdraget har usikre bestander av laks og sjøørret. I dagens fiskeforskrift er 

det i Selnesvassdraget kun åpnet for fiske i Selnesvatnet, og det er ikke åpnet for fiske av laks, mens 

det i Frøskelandsvassdraget er åpnet for fiske i hele vassdraget etter alle arter. Vi finner det riktig å 

legge til grunn de nye opplysningene om forvekslingen av vassdragene, og ser at det er klare 

argumenter for å ha en fisketid i begge vassdragene. Samtidig stiller vi spørsmål ved hvordan 

rapporteringen fungerer, ettersom det ikke blir rapportert om gjenutsatt laks i 2019.  

 

Vikelva: Vik/Breivik elvelag etterlyser forståelse for hvordan de forvalter elva, og viser til hvordan de 

ønsker å samarbeide for å få til en best mulig forvaltning. Opplyser at de har snakket med 

direktoratet og at de ønsker å innføre sesongkvoter for hele vassdraget. 

 

Ytre Straumfjordvassdraget: Straumfjord og Slottnes grunneierlag (Langvassforeningen) beklager 

manglende fangstrapportering tidligere år, og opplyser at dette vil komme i orden fra i år av. 

Opplyser at dette er et lite vassdrag hvor det ikke selges fiskekort. Det er kun noen få grunneiere 

som fisker, og det skjer fra båt i vannet. De ønsker å videreføre dagens fisketid 15.6-31.08, med en 

sesongkvote på to laks og fem sjørøyer per fisker og en døgnkvote på fem sjøørret per fisker. 

 

Vår vurdering: Vi har lite kunnskap om fiskebestandene i dette vassdraget, og har tidligere registrert 

vassdraget til å ha en usikker bestand av laks og sjøørret. Det er positivt at grunneierne nå ønsker å 

få orden på fangstrapporteringen, og forslaget til kvoter ser greit ut. 

 

Bremnesvassdraget og Harhalsvassdraget: Sortland JFF har oppdaget svikt i rutinene for 

innrapportering av fangst for 2018 og 2019. Tallene fra disse to årene for de to vassdragene er nå 

klare for innsending. De har nå laget nye og gode rutiner for framtidig fangstrapportering, og håper 

de kan få fortsette å disponere fiskekortsalg i 2021 og tida framover. 

 

Vår vurdering: Ut fra denne tilbakemeldingen vil vi anbefale å videreføre dagens fisketid.  

 

Sømna 

Sømna Senterparti synes det er beklagelig at informasjon om høringen ikke er sendt til grunneiere i 

Sømna og lokale foreninger. Er enige i at fiskebestandene må styrkes, men er kritiske til innretning 

og virkninger. Mener det blir for inngripende å stenge alle elvene i kommunen, og at det er viktig å 

kunne ha muligheten for å fiske i småelvene i lokalmiljøene der folk bor. Dette er også viktig for 

rekruttering og nærfriluftsliv for ungene, og en stenging i fem år er lang tid for de unge. Viser til at 

det fiskes mye i strømmene utenfor vassdragene. Opplyser at Rørmarksvassdraget vil levere 

fangstrapport i år. Mener at forslaget tvinger fram organisering og kortsalg i Sundhopen- og 

Grøttheimvassdraget, noe som gir mer byråkrati for grunneier. Opplyser at bøndene gjør en stor 

innsats for å holde elvene rene. Etterlyser fangstrapportering fra sjøfiske, og er negativ til 
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begrensinger i båtfisket. Anbefaler alternativ 2 for fiske i 100 metersonen. Viser til slutt til at arbeidet 

med organisering er i gang, og ber om at vassdrag i Sømna som er ikke er foreslått åpnet blir åpnet.  

 

Vår vurdering: Dersom det er vassdrag hvor kun grunneiere fisker, vil rapportering fra grunneierne 

dekke kravet til rapportering. 

 

Vefsn 

Fusta: FUSAM forvaltningslag støtter hovedlinjene i forslaget. Ønsker å kunne avlive inntil 200 

sjøørreter årlig i Fustavassdraget. I årene etter rotenonbehandlingen av vassdraget har reetablering 

av sjøørret overfor den stengte fisketrappa vært prioritert, og sjøørret har manuelt blitt flyttet opp. 

Bestanden har bygd seg opp og mye fisk samler seg i kulpen nedenfor fisketrappa. Ut fra flere 

forhold mener FUSAM at det kan være fornuftig å nå åpne for beskatning av sjøørreten. Ønsker å 

videreføre fiskeforbudet i 100 metersonen, ut fra gode erfaringer. Peker på at de anadrome 

bestandene i Vefsnavassdragene fortsatt er under oppbygging, og støtter forslaget om å ikke åpne 

for bruk av kilenot i Vefsnfjorden. 

 

Vår vurdering: Det har bygd seg opp en stor bestand av sjøørret i Fustavassdraget de seinere årene, 

og det har i flere år blitt sluppet opp store mengder sjøørret ovenfor den stengte fisketrappa. En 

beskatning av 200 fisk vil utgjøre langt under 10 % av oppgangen av sjøørret, og det stiller vi oss 

positive til. 

 

Vefsna: VeFi SA foreslår at fisketiden blir satt til 01.06-31.08, og begrunner dette med flere 

argumenter, deriblant de siste års erfaringer med strenge fiskeregler, mye gjenutsetting og lav 

beskatningsprosent. Ønsker å kunne avlive inntil 1200 laks med fordeling på ulike strekninger. 

Videre ønsker de fredning av hunnlaks over 65 cm, en laksekvote på 5 laks per dag der 2 kan avlives, 

samt en årskvote på 4 avliva laks. Foreslår videre en totalkvote på 800 sjøørret. Kommer også med 

andre forslag knyttet til redskapsbruk mm. Ønsker å kunne evaluere driften etter 2022 sesongen. 

 

Vår vurdering: Det blir nå foreslått lavere totalkvoter enn i forrige forslag fra VeFi, ellers er mye likt. Vi 

vil vise til våre vurderinger i brevet av 30.03.20. Etter vår vurdering er det viktig å evaluere 

bestandssituasjonen og utviklingen årlig i en situasjon der bestandene er under reetablering, slik det 

skjer i Vefsna. Det kan i en slik sammenheng være nyttig å ta en grundigere vurdering av gjeldene 

bestemmelser for fiske, gjerne etter 2022 sesongen.      

 

Vefsn kommune foreslår at det ikke må innføres forbud mot fiske etter anadrome laksefisk fra båt i 

tidsrommet 1. mars til 31. mai, og etterlyser dokumentasjon på at dette fisket beskatter stor sjøørret 

hardere enn fiske fra land. Kommunen uttaler videre at de støtter forslaget om at alt fiske skal være 

forbudt i 100 metersonen utenfor vassdragene, og mener videre at fiske med kilenot bør vurderes i 

Vefsnfjorden. Foreslår også at fisketiden i Vefsna bør endres til 10.06-25.08, samtidig som fisket i 

øvre deler bør stanses tidligere av hensyn til gytingen. 

 

Vår vurdering: Dokumentasjon er viktig. Vi bruker både vitenskapelig kunnskap og erfaringskunnskap 

ved vurderinger av fiskereguleringer. Over tid har vi fra mange fiskere mottatt svært mye 

informasjon som underbygger at et fiske fra land beskatter relativt små ørret som beiter i 

fjæresonen, mens dorgefisket i større grad beskatter relativt stor sjøørret som beiter på pelagisk fisk 

ute i de frie vannmassene. Undersøkelser de siste årene basert på radiotelemetri av sjøørret viser 

også at gjenfangster i dorgefiske består av større sjøørret enn gjenfangster tatt ved fiske fra land.   
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Vega 

Færsetvassdraget: Vega elveeierlag ber om at de foreslåtte fisketider for Færsetelva endres til 

perioden fra 15.6. og varer til 1.8. hvert år. Dette for å oppnå fiskbare forhold når vannstanden gir 

høve for det. Vannstanden reguleres med nivåmerker i Rørøyfossen og i Færsetvatnet slik at elva er 

fredet ved lav vannstand. 

 

Vår vurdering: I vårt innspill av 30.03.20 har vi gitt våre vurderinger av fiskebestandene og foreslått 

endring av fisketiden samt en totalkvote på 150 sjøørret.  

 

Øksnes 

Alsvågvassdraget: Øksnes Jeger og Fiskerforening viser til dagens strenge kvotereguleringer, og 

ønsker ikke innskjerping av fisketiden i elv og vatn. Har noen vurderinger om gytebestandsmålet. 

Mener det er viktig å ha fiskere i vassdraget hele fiskesesongen, spesielt om høsten. Foreslår fisketid 

for alle arter i elva 01.07-17.08, og fisketid i Alsvågvatnet/Lillevatnet 01.06-17.08 for laks og 01.06-

14.09 for sjøørret og sjørøye. 

 

Vår vurdering: Vi tror det må være en misforståelse omkring dette med gytebestandsmål. Det kan 

ikke fastsettes lokalt. Det er fastsatt av NINA, og for Alsvågvassdraget er det satt til 241 kg holaks. 

Det var fiskefelle i vassdraget i 2012 og 2013. Det ble da registrert en oppgang på henholdsvis 147 og 

140 laks, 175 og 80 sjøørret og 855 og 900 sjørøyer. Vi har ikke kunnskap som gjør at vi kan anbefale 

lengre fisketid enn det som er foreslått av Miljødirektoratet. I Sørvågvatnet dominerer stasjonær fisk 

(ørret). Her bør den gamle fisketida 1.6-14.9 kunne videreføres. 

 

Klovassdraget: Klo grunneierlag forvalter Klovassdraget gjennom driftsplan, og organiserer kortsalg 

gjennom Inatur. Laget ønsker å beholde fisketiden til 14.09 som før, og ikke avslutte 31.08 slik det er 

foreslått. Mener at fisketiden i september er viktig for å slippe ubudne gjester med garn i vassdraget. 

 

Vår vurdering: Dette er et lite vassdrag som er registrert med en bestand av sjøørret, ikke laks. 

Vassdraget består av tre innsjøer på det som er vurdert som anadrom strekning, i tillegg til korte 

elvestrekninger. I innsjøene er det både stasjonær ørret og røye. I den øverste innsjøen dominerer 

røya og vi er usikker på om dette vannet har noe oppgang av sjøørret.  Vi har et godt inntrykk av 

hvordan vassdraget forvaltes, med gode rutiner for både driftsplan og fangstrapporteringen. Ut fra 

vår kjennskap til fiskebestandene kan det her være greit med en fisketid til 14.09 i innsjøene.    

 

Andre innspill 

NJFF Nordland mener at det ikke bør åpnes for fiske med kilenot og lakseverp. Viser til behov for å 

beskytte hele vandringsveien til laksen inn til vassdrag hvor bestandene er under oppbygging, slik 

som i Skjomen og Beiarelva. Mener også dette er viktig for bestander av sjøørret. De mener også at 

fisketiden i sjø fra båt i de nasjonale laksefjordene bør være lik fisketiden i elvene der bestandene er 

under oppbygging. Opplyser videre at det tas mye mer sjøørret og laks fra båt enn det som fiskes fra 

land, den største sjøørreten og laksen tas fra båt, sjøørret som fiskes fra land er i gjennomsnitt mye 

mindre enn den som tas fra båt, sportsfiskere som fisker fra land setter ut mer fisk enn de som 

dorger og at det tas lite laks med stang fra land. Mener det bør innføres et rapporteringssystem for 

fiske i sjø på lik linje med det som brukes i elvene. NJFF Nordland støtter § 3 – alternativ 2 i utkast til 

forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Videre støtter NJFF flere av forslagene for fiske i 

ulike vassdrag, og ber samtidig om at det settes i gang et arbeid for å bedre organisering og 

fangstrapportering. Etterlyser også gytebestandsmål for sjøørret og sjørøye, og mener at forbudet 

mot å fiske vinterstøinger også bør gjelde i sjøen. 
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Kjell Brækkan oppsummerer erfaringer fra tre kilenotfiskere i Saltenfjorden som har en lang erfaring 

fra fisket i sitt område i fjorden. De opplyser at fangstene av laks i antall per døgn har vært ganske 

uforandret de siste 30 år, mens snittvekta har variert en del.  Viser også til en god og økende 

bestand av laks i Futelva, som ligger 3-4 km fra der de fisker med kilenot. Opplyser at det kun er to 

fiskere med kilenot i fjorden, og at det de fisker ikke kan bety mye for totalen. Ber om at fisketiden i 

Saltenfjorden blir den samme som for Beiarfjorden.   

 

Inge Helgesen gir en beskrivelse av hva som har skjedd i Nordfjorden, som nå er nasjonal laksefjord 

utenfor Beiarvassdraget. I årene etter andre verdenskrig var det ca. 50 kilenøter i bruk i 

fjordsystemet og det ble fisket hardt med drivgarn ute i havet utenfor kysten.  

Opplyser at villaksen så ut til å tåle dette. Mener at utviklingen etter at det har blitt etablert 

oppdrettsanlegg i fjorden for ca. 30 år siden har en klar tendens; andelen villaks stagnerer og rømt 

oppdrettslaks øker.  

 

Salten friluftsråd er enig i at det bør gjøres tiltak for å styrke fiskebestandene, men mener forslaget 

om å stenge 44 småelver i regionen har store negative konsekvenser.  Fisket i småelvene er viktig i 

de lokalmiljøene der elvene er, og dette er viktig for rekruttering, livskvalitet mm. Poengterer at de 

små sjøørretelvene er ungenes elver og at en stengning på fem år er lang tid for en unge. Om elvene 

stenges, ber friluftsrådet om at de holdes åpne for fiske for barn og ungdom opp til og med 16 år. På 

den måten kan kunnskap om og kjærlighet til fiske, fisk, elv og nærmiljø fortsatt sikres og dyrkes. 

Fiskekortreglene for innlandsfiske har allerede en tilsvarende «ekstraåpning» for barn og unge.  

 

 

Avslutningsvis 

Regelverket for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø inneholder mange bestemmelser og 

det kan virke ganske komplisert, også for oss i forvaltningen. Det er også en utfordring å se 

nasjonale forskrifter i sammenheng med regionale forskrifter for å finne ut hva som er tillatt.  

 

I etterkant av pågående revidering av nasjonale forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i 

vassdrag og sjø, vil vi trolig ha behov for å revidere fylkesforskriften. I dagens fylkesforskrift har vi 

bestemmelser som ikke samsvarer med forslaget til nye nasjonale forskrifter. Det gjelder § 2 i 

fylkesforskriften om fisketid 15.06-31.08 i anadrome vassdrag som ikke inngår i den nasjonale 

forskriften, og § 7 om fiske i 100 metersonen. Vi er også i tvil om det vil være riktig å videreføre § 3 

om isfiske i innsjøer med anadrome laksefisk. Dette må vi komme tilbake til.  

  

 

Med hilsen 

 

Torfinn Sørensen (e.f.) 
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