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Endringer av fiskebestemmelser utenom hovedregulering 

Miljødirektoratet har fra 2019 innført nye rutiner for endring av bestemmelser 
om fiske etter anadrome laksefisk utenom hovedregulering. 

Som Miljødirektoratet orienterte om på miljøfagkonferansen i Trondheim i oktober 2019, 
har Miljødirektoratet innført nye rutiner for endring av bestemmelsene om fiske etter 
anadrome laksefisk utenom hovedreguleringene hvert 5. år. Fra 2019 åpnes det i mellomår 
kun for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.  
 
I Miljødirektoratets utkast til veileder for regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 
2021, er følgende forhold regnet som nødvendige endringer: 

- Behov for å redusere beskatningen grunnet vesentlig lavere innsig enn forutsatt ved 
innføring av gjeldende fiskebestemmelser. 

- Behov for justeringer grunnet ny kunnskap om bestandssituasjonen som viser at 
gjeldende bestemmelser er fastsatt på feil grunnlag (feil i kunnskapsgrunnlaget). 

- Det kan åpnes for fiske ved etablering/revitalisering av lokalt forvaltningsorgan der 
dette har vært fraværende/dårlig fungerende. 

- Det kan åpnes/unnlates å åpnes for fiske i vassdrag/deler av vassdrag ved 
forbedret/manglende fangstrapportering. 

- Det kan åpnes for fiske i vassdrag og tilgrensende sjøområder etter behandling mot 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris, når vassdraget har blitt friskmeldt av 
Mattilsynet, eller Mattilsynet har godkjent fisket, og bestandssituasjonen og andre forhold 
tilsier at fisket kan åpnes. 

- Det kan unnlates å åpnes for fiske dersom krav om at en forholdsmessig del av  
fisket forvaltes til fordel for allmenheten ikke er oppfylt der staten har bevilget vesentlige 
økonomiske midler til tiltak. 
 
Særlige vær- og oppvandringsforhold i reguleringsperioden vil ikke være en grunn til å 
endre fiskebestemmelsene.  
 
Nødvendige endringer av fiskebestemmelsene vil bli gjort ved at Miljødirektoratet endrer 
gjeldende forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag, etter høring. 

Til alle fylkesmannsembeter  
unntatt Innlandet 

 
 
Trondheim, 03.01.2020 
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Dette innebærer at Miljødirektoratet har avviklet praksisen med å gjøre endringer i 
fiskebestemmelsene gjennom å gi dispensasjon fra gjeldende forskrifter. 
 
Vi ber Fylkesmannen snarest orientere forvaltningslag/elveeierlag i sine fylker om de nye 
rutinene. Eventuelle endringsforslag fra forvaltningslag sendes til Fylkesmannen, som 
foretar en nærmere vurdering av om disse er "nødvendige", jf. kulepunktlista over. 
Fylkesmannens vurderinger samt innspill om øvrige endringsbehov sendes så til 
Miljødirektoratet. For at endringsforslag skal komme i betraktning i år, må Fylkesmannen 
sende disse til Miljødirektoratet innen utgangen av januar 2020. Miljødirektoratet vil så 
sende eventuelle forskriftsendringer på høring, før endringene blir fastsatt tidlig på våren. 
Forslag om endringer etter neste hovedregulering, dvs. etter 2021, må være sendt til 
Miljødirektoratet innen utgangen av desember året før endringen ønskes trådt i kraft.  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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