Vedlegg 1
Trondheim, 28. mai 2019

Endringer i forskrifter om fiske etter
anadrome laksefisk i sjø og vassdrag –
oppsummering og vurderinger
1. Om høringen
Miljødirektoratet sendte den 11. april 2019 på høring forslag til endringer i forskrift 10. mai
2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om
fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Høringsfristen var 10. mai 2019.
Forslaget omfattet i hovedsak nødvendige endringer av gjeldende fiskebestemmelser i sjø og
vassdrag, jf. Miljødirektoratets bakgrunnsnotat med retningslinjer for regulering av fiske etter
anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra fiskesesongen 2016.
Til forslaget om forskriftsendringer har det kommet inn merknader fra 46 høringsinstanser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Sametinget
Finnmarkseiendommen
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Vestnes kommune
Norske lakseelver
Norges Fiskarlag
Norges Bondelag
Audnaelva Fiskerettseierforening
Melhusfossen fiskeri
Ekso elveeierlag
Vartdal elveeigarlag SA
Lakseelvane på Sunnmøre
Sandeid elveeigarlag
Ørstavassdragets elveeigarlag
Figgjo elveeigarlag
Kinso elveeigarlag
Stordal elveeigarlag
Hustadvassdraget forvaltningslag
Øksendal vilt- og fiskelag
Verdalselva fellesforvaltning
Verdal jeger- og fiskeforening
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Stordalselva og Nordalselva lakseforvaltning
Plahtes eiendommer
Lakselvvassdraget utmarkslag SA
Vefsnavassdragets fiskeforvaltning
Lakselva elveeierlag (Valnesfjorden)
Lyngen sjøsameforening
Agder sjølaksefiskerlag
Emblem grunneierlag
Frafjord elveeierlag
Nordmøre grunneigar- og sjølaksfiskarlag
Sjølaksefiskerne i Åfjord
Tore Falck Holm
Eirik Oterholm
Olav Terje Flataker
Jarle Skjortnes
Odd Steinar Høyvik
Rolf van Gemert
Ragnhild Brevig Haukland
Per Blakstad
Erlend Lund Tveekrem
Eivind Vestre
Daniel Storeide

Nedenfor gis en oversikt over de foreslåtte endringene, en oppsummering av
høringsuttalelsene og Miljødirektoratets vurderinger. Innspill om endringer som ikke er sendt
på høring, vil i hovedsak ikke bli gjengitt og kommentert i gjennomgangen.
Forskrift om endringer i forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i
vassdrag og forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i
sjøen er vedlagt denne saken.

2. Overordnede merknader
2.1

Høringsuttalelser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bemerker at fisket etter anadrom laksefisk i
elvene har elementer av kultur, tradisjon, økonomi og rekreasjon. Av den grunn er det viktig
at forskriften som regulerer dette fisket er dynamisk og under kontinuerlig vurdering. Det er
bare på den måten man vil kunne oppnå en forståelse av at forvaltningsregimet varierer
mellom vassdrag. På dette grunnlaget oppfatter NVE at de argumentene som legges på bordet
i endringsforslaget for henholdsvis innskjerping eller lempning av bestemmelsene, er godt
faglig fundamentert.
Sametinget kan ikke se at Miljødirektoratet har fulgt opp avtalen om konsultasjoner med
Sametinget før saken ble sendt på offentlig høring. De viser til Fiskeridirektoratets praksis
hvor Sametinget blir konsultert før Fiskeridirektøren sender reguleringsforslagene på høring.
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Sametinget foreslår at Miljødirektoratet trekker tilbake sin utsendte høring av forslag om
endringer i forskrifter om fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag, og gjennomfører
konsultasjoner med Sametinget før saken sendes ut på ny høring.
Norges Fiskarlag er redd for at det tradisjonsrike sjølaksefisket er i ferd med å dø ut. En
ytterligere reduksjon av sjølaksefisket vil frata en rekke rettighetshavere muligheter til å
utøve sjølaksefisket i tråd med sine rettigheter, og det vil kunne føre til at en del av vår
viktige kystkulturarv forsvinner. Fiskarlaget mener at sjølaksefiskerne tar en uforholdsmessig
stor andel av belastningen for at fisket etter laks må strammes inn, og ber om at
myndighetene vurderer å utvide fisketidene for sjølaksefisket i 2019.

2.2

Miljødirektoratets vurdering

Til Sametingets innspill vil Miljødirektoratet bemerke at forslagene om endring i
fisketidsbestemmelser i sjø i Nord-Troms er en oppfølging av retningslinjene for regulering av
fisket etter anadrome laksefisk i elv og sjø. Retningslinjene ligger til grunn både for forslaget
om å åpne kilenotfisket i ordinær sesong i Aursfjorden, som er grunngitt i bedringen av
laksebestanden i Lakselva, og for forslaget om å ikke åpne fisket med faststående redskap i
Storfjorden, som følger etablert praksis og er grunngitt i at bestandene er under etablering
fra genbank etter behandling mot Gyrodactylus salaris. Tilsvarende er også forslagene om å
åpne en rekke vassdrag i Finnmark for fiske en oppfølging av retningslinjene. Sametinget fikk
utkast til retningslinjer på høring høsten 2014.

3. Endring i forskrift om fisketider for fiske etter
anadrome laksefisk i sjøen
3.1

Endring i § 2 Fiske ved utløp av vassdrag

3.1.1 Høringsforslag
Miljødirektoratet foreslo å oppheve § 2 andre ledd i forskrift om fisketider for fiske etter
anadrome laksefisk i sjøen (forskriften), som lyder som følger:
§ 2 Fiske ved utløp av vassdrag skal lyde:
I fredningstiden for det enkelte vassdrag er det ikke tillatt å fiske nærmere grense elv/sjø
(elvemunningen) enn hundre meter. Fylkesmannen kan utvide tidsrommet og området for
forbudet gjennom forskrift gitt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk § 40.
I munningssoner (fredningssoner) som er fastsatt med hjemmel i lov om laksefisk og
innlandsfisk § 40 på strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag, samt i
Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, følger fisketiden for fiske etter anadrome laksefisk fra
land og båt bestemmelsene for sjøørret i det aktuelle vassdraget. I munningssoner som
omfatter flere vassdrag følger fisketiden bestemmelsene for sjøørret i det strengest
regulerte vassdraget.
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Det ble vist til at Fylkesmannen har myndighet til å fastsette regler i munningssonen med
hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 40. Videre ble det pekt på at Fylkesmennene må
vurdere om det er behov for styrket beskyttelse av enkelte bestander for å kompensere for
bortfallet av bestemmelsen, og at Miljødirektoratet arbeider med å oppdatere direktoratets
retningslinjer for utarbeiding av fylkesvise forskrifter om etablering av munningssoner.
3.1.2 Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Rogaland påpeker at hvis den foreslåtte endringen av § 2 skal tre i kraft
1.1.2020 må Miljødirektoratet straks sende ut nye retningslinjer, slik at fylkesmennene får
tilstrekkelig tid til å gjennomføre en lokal prosess rundt revidering av regionale forskrifter for
munningssonene. Hvis dette ikke er mulig, bør endringen tre i kraft på et senere tidspunkt.
Fylkesmannen i Trøndelag støtter direktoratets forslag om å oppheve § 2 andre ledd, noe de
mener vil gjøre det lettere å forstå, og informere om, fiskereglene.
Frafjord elveeigarlag har ikke store innvendinger til endringen, men forutsetter at
bestemmelsene i gjeldende lokale forskrift av 29.04.2004 (Forskrift om fredningssoner og
nedsenking av garn i sjø, Rogaland) blir videreført.
Finnmarkseiendommen støtter forslaget.
3.1.3 Miljødirektoratets vurdering
Miljødirektoratet opprettholder forslaget. For å ta høyde for at det tar tid å få vedtatt
eventuelle nye bestemmelser i fylkene, vil endringen først tre i kraft fra 1.9.2020. Endringen
vil ikke i seg selv ha betydning for regionale forskrifter.

3.2

Endring i fisketidsbestemmelser i Troms (Aursfjorden)

3.2.1 Høringsforslag
I Aursfjorden i Troms ble det ikke åpnet for fiske med kilenot i ordinær sesong fra 2010, av
hensyn til laksebestanden i Lakselva i Aursfjorden. Etter den tid har bestandssituasjonen i
Lakselva bedret seg betraktelig. I 2017 ble det derfor gitt en tidsuavgrenset dispensasjon til å
fiske med kilenot. Forslaget til endring av bestemmelsene i forskriften er en "videreføring" av
denne dispensasjonen.
3.2.2 Høringsuttalelser
Det har ikke kommet noen uttalelser til dette endringsforslaget.
3.2.3 Miljødirektoratets vurdering
Miljødirektoratet opprettholder forslaget til åpning av kilenotfiske i Aursfjorden.

3.3

Endring i fisketidsbestemmelser (kilenot og krokgarn) i Troms
(Storfjorden)

3.3.1 Høringsforslag
Grunnet det pågående reetableringsprosjektet etter rotenonbehandlingen av vassdragene i
Skibotnregionen, ble det foreslått å ikke åpne for fiske med kilenot i ordinær sesong og
kilenot og krokgarn i utvidet sesong i Storfjorden i Troms (Lyngen kommune sør for Austre
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Reinelva, Storfjord og Kåfjord kommuner), slik at de anadrome fiskebestandene raskt kan
bygge seg opp igjen.
3.3.2 Høringsuttalelser
Lyngen sjøsameforening er rystet over Miljødirektoratets forslag om å stenge de to siste
lokaliteter for kilenotfiske i Lyngenfjorden, og mener at forslaget er et overgrep mot den
sjøsamiske fiske- og kulturutvikling.
Norske lakseelver støtter forslag om stenging av fisket.
Rolf van Gemert er kritisk til at endringer foreslås når forberedelser til sesongen 2019
allerede er i gang. Kilenotfiske er en viktig tradisjon som vi må gjøre alt for å beholde for
kommende generasjoner. Det er viktig for sjøsamiske samfunn. Skal fiske stoppes må det også
gjelde stang i sjø og vassdrag. Grunneiernes rett til å fiske i sjøen må sidestilles med
grunneieres rett til å fiske i elva.
Odd Steinar Høyvik uttaler at de fikk alt for kort frist til å uttale seg, når sesongen 2019 er
planlagt. Merkelig at det ikke foreslås begrensninger for stangfiske. Kilenotfiske er gammel
tradisjon, mens stangfiske er relativt nytt. Foreslår at fisketid for kilenot ikke endres, men at
stangfiske stenges.
3.3.3 Miljødirektoratets vurdering
Miljødirektoratet registrerer at noen høringsinstanser er kritiske til forslaget om ikke å åpne
sjølaksefisket med faststående redskap i Storfjorden fra sesongen 2019. Forslaget om stenging
i Storfjord er en oppfølging av retningslinjene for regulering av fisket etter anadrome
laksefisk i elv og sjø, der det framgår at man ved fiske på bestander smittet av
lakseparasitten Gyrodactylus salaris skiller mellom perioden der parasitten er tilstede og
perioden etter at vassdraget er kjemisk behandlet. Retningslinjene sier at fiskereguleringene
skal tilpasses slik at bestandene raskt kan bygge seg opp igjen etter kjemisk behandling, og at
det som hovedregel ikke skal tillates fiske i vassdragene og tilgrensende sjøområder før
bestandene er reetablert og gytebestandsmål-/forvaltningsmål nådd. Dette er bakgrunnen for
forslaget om å ikke åpne for kilenotfiske i Storfjorden fra sesongen 2019. Sametinget fikk
utkast til retningslinjer på høring høsten 2014. I tråd med retningslinjene har det ikke vært
åpnet for fiske i de behandlede vassdragene i Storfjorden etter 2016. Derimot har det vært
åpnet for fiske med kilenot i Storfjord i to sesonger mer enn det som følger av
retningslinjene. I 2019 er det forventet at de første fiskene med opprinnelse fra
reetableringsprosjektet i regionen skal returnere til Signaldalselva og Skibotnelva. For at flest
mulig av disse fiskene, som er produsert til en stor kostnad, skal få muligheten til å komme
tilbake til vassdragene og ved naturlig reproduksjon bidra til raskest mulig gjenoppbygging av
bestandene, er det nå nødvendig at også fisket med faststående redskap i sjøen stanses.
At bestanden skal få mulighet til å bygge seg opp er avgjørende for å kunne få et
høstingsverdig overskudd, noe som er en forutsetning for videre beskatning i området, jf.
naturmangfoldloven § 16, jf. naturmangfoldloven § 5. Med bakgrunn i dette, opprettholder
Miljødirektoratet forslaget om å ikke åpne for fiske Storfjorden.
Når det gjelder innspillet om stans i stangfisket i sjø, er det per i dag ikke nedfelt i
retningslinjene at det ikke åpnes for dette fisket i tidsrommet mellom gyrobehandling og
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reetablering. Vi vil vurdere dette nærmere i forbindelse med neste hovedregulering (fra
sesongen 2021).

3.4

Endring i fisketidsbestemmelser (kilenot) i Trøndelag (Åfjord)

3.4.1 Høringsforslag
Da bestandssituasjonen for anadrome laksefisk er vesentlig bedre enn det som lå til grunn for
reguleringene i 2016, har Miljødirektoratet gitt årvisse dispensasjoner til å fiske med kilenot i
Åfjorden, innenfor en linje fra Tårnes til Lysøysund, i perioden 13. juli til 28. juli. Forslaget
om endring av fisketida i forskriften, er en "videreføring" av disse dispensasjonene. Ukentlig
fisketid var foreslått til mandag kl. 18 - torsdag kl. 18.
3.4.2 Høringsuttalelser
Sjølaksefiskerne i Åfjord foreslår at det åpnes for fiske med laksenot i Åfjord fra 15. juni til
31. juli, men at med en kvote på 200 kg pr grunneier.
Tore Falck Holm ønsker fisketid i sjø fra 3. juni til 26. juli 2019, med åpning mandag kl. 18.00
og stengning fredag kl. 18.00.
3.4.3 Miljødirektoratets vurdering
Til forslaget om kvoter, viser til Miljødirektoratet til retningslinjene for regulering av fisket
etter anadrome laksefisk, hvor det framgår at fisketid skal benyttes som hovedvirkemiddel for
å nå gytebestandsmålet. Miljødirektoratet opprettholder forslaget til endring. En eventuell
ytterligere utvidelse av fisketiden vil bli vurdert i forbindelse med neste hovedregulering, som
er planlagt gjort gjeldende fra 2021.

3.5

Endring i fisketidsbestemmelser (kilenot, krokgarn, stang og
håndsnøre) i Møre og Romsdal (Sunndalsfjorden m.fl.)

3.5.1 Høringsforslag
På bakgrunn av den svake bestanden av sjøørret i Driva, foreslo Miljødirektoratet at det ikke
lenger skulle være tillatt å fiske laks med kilenot i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden,
Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39, for å unngå at sjøørret går seg fast og dør i
kilenøtene. Det ble pekt på at sjøørretfangstene i Driva i flere år har vist en negativ trend, og
at antallet sjøørreter som ankommer fangstinnretningen ved fiskesperra i Driva har vært langt
lavere enn forventet i de to årene siden fiskesperra har vært i drift. Det har etter 2016 ikke
vært åpnet for fiske etter sjøørret verken i Driva-vassdraget eller med faststående redskap i
sjø.
På grunn av den dårlige bestandssituasjonen for sjøørreten, foreslo Miljødirektoratet at det
heller ikke skulle åpnes for fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvidet sesong med krokgarn i
Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39.
Med samme begrunnelse foreslo Miljødirektoratet i tillegg at det ikke lenger skal være tillatt
å fiske sjøørret med stang og håndsnøre i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og
Batnfjorden innenfor E39.
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3.5.2 Høringsuttalelser
Nordmøre grunneigar- og sjølaksfiskarlag finner den faglige begrunnelse mangelfull og savner
møte i lokalt fagråd. De setter spørsmålstegn ved prosess og tidsløp. Laget er kritiske til
faktagrunnlaget som presenteres i høringsbrevet. Sjølaksefiskerne i Sunndal/Tingvollfjorden
har praktisert utsetting sjøørret i 10 år, men det er kun tiltak i elv som nevnes i høringsbrev,
noe som gir en ensidig fremstilling. Laget viser også til at fangstatstikken for sjøørret i
fjorden og i Driva forteller at grunnlaget for forslaget ikke er i tråd med tilgjengelig
kunnskap. De kan ikke se annet enn at den begrunnelsen som er gitt for endringsforslaget her
er et kamuflert forsøk på å fjerne sjølaksefisket til fordel for elvefisket. Laget mener videre
at å ikke åpne for fiske etter rømt oppdrett i fjordsystemet bryter med trusselvurderinger for
villaksen som forvaltninga bygger på, og at det er en reduksjon av muligheten til å drive
gjenfangst ved eventuelle rømninger. Laget reagerer på omfattende sjøfiske med stang og
håndsnøre i fjordsystemet, og støtter forslaget om å stanse dette fisket i en periode.
Ragnhild Brevig Haukland synes det er urimelig å stenge kilenotfiske av laks i Tingvollfjorden.
Foreslår å tildele kvoter pr bruk/fisker/not.
Eirik Oterholm mener Tingvollfjorden har mer laks nå enn i manns minne, men sjøørret er
mindre og mindre vanlig. Tiltak bør iverksettes. Å stenge nøter i fjord, vil ikke bedre
situasjonen så lenge det drives sportsfiske i Driva.
Erlend Lund Tveekrem (på vegne av tre grunneiere/aktive kilenotfiskere i
Tingvoll/Sunndalsfjorden) mener berørte parter ikke er tilstrekkelig varslet og at tidsløpet
det er lagt opp til ikke tillater forsvarlig behandling. Mener regulering av sjøørret bør skje
gjennom å begrense/forby målrettet fiske på disse bestandene (gjennom dorging, stang og
håndsnøre i vassdrag og sjø), og ikke gjennom å forby kilenotfisket. Han uttaler at det er lite
sjøørret som setter seg fast i nøtene, og at det er mangelfull dokumentasjon for denne
påstanden. Målsetningen om å ha minst mulig fisk i Driva før behandlingen starter, tilsier
mest mulig fiske på laks. Fastholder at det skal være normalsesong for fiske av laks med
kilenot fra 01.06 til 04.08, med fortsatt utsettingspåbud for sjøørret i Tingvoll/Sunndalsfjorden innenfor E39. Tveekrem støtter forlaget om forbud mot fiske med stang og
håndsnøre i sjø. Viser til at det er et målrettet tiltak som vi gi direkte effekt på antallet
skadde og fangede sjøørreter.
Olav Terje Flataker viser til at all laks skal tas livet av i laksetrappa, slik at ikke laksen kan
kommer over laksefella. Derfor er det vanskelig å forstå at laksefiske med kilenot kan bli
stengt 2019. Viser til at han fra Fylkeskommunen har fått tilbakemelding om at fiske etter
laks med kilenot var fordel for å redusere mest mulig laks fram til rotenonbehandling.
Norske lakseelver støtter forslaget om fiskeforbud innenfor E39.
3.5.3 Miljødirektoratets vurdering
Grunnet den svake bestanden er det ikke lenger tillatt å fiske etter sjøørret i Drivavassdraget, og all sjøørret som fanges i fisket etter laks skal settes skånsomt tilbake i elva, jf.
forskrift 10.5.2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 2. Tilsvarende regler
er innført for fiske med faststående redskap på strekningen fra Rogaland til og med SørTrøndelag samt Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, jf. forskrift om fisketider for fiske etter
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anadrome laksefisk i sjø § 4 tredje ledd. For å gi sjøørreten ytterligere beskyttelse forslo
direktoratet å stanse fisket etter sjøørret med stang og håndsnøre i sjøen, og for å unngå at
sjøørret går seg fast og dør i kilenot, ble det foreslått at det ikke skulle åpnes for kilenotfiske
i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39.
I følge forskrift 25.2.2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet
ved fiske etter anadrome laksefisk, skal den som har fisket laks, sjøørret eller sjørøye i sjøen
levere oppgave over fangsten. Fordi rapporteringsløsningene for anadrome laksefisk tidligere
ikke har omfattet anadrom fisk fanget under sportsfiske i sjøen eller gjenutsatt fisk i
sjølaksefisket, finnes det ingen oversikt over hvor mye sjøørret som fanges eller gjenutsettes
i disse fiskeriene. Direktoratet noterer seg imidlertid at flere høringsinstanser støtter
forslaget om avvikling av sportsfisket etter sjøørret i fjordene rundt Driva-vassdraget, som et
tiltak for å bedre bestandssituasjonen for sjøørret. Direktoratets opprettholder forslaget om å
endre forskriftens § 3, slik at det ikke åpnes for fiske etter sjøørret med stang eller
håndsnøre, fra land eller båt, i Sunndalsfjoren, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og
Batnfjorden innenfor E39. Dette innebærer at sportsfiskere i sjøen pålegges den samme plikt
til gjenutsetting av sjøørret som fiskerne i Driva og kilenotfiskerne i fjorden.
Historiske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fangsten av sjøørret i kilenøtene kan
være betydelig. I Tingvoll kommune varierte de rapporterte fangstene (SSB) av sjøørret i
perioden 1998 - 2001 fra 1200 til 1800 kg. Fordi sjøørretbestandene har blitt svakere og fisket
etter arten i stor grad er avviklet, mangler vi fangsttall fra de senere årene. Siden det heller
ikke har vært mulig å rapportere gjenutsatt fisk i sjølaksefisket, er antallet sjøørret som
håndteres i sjølaksefisket i området ukjent. Det ble rapportert fangst av 120 kg sjøørret i
kilenotfisket i Tingvoll kommune i 2018.
Dagens fisketid for kilenot i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden
innenfor E39 er fra 1. juni til 4. august. Ukentlig fisketid er fra mandag kl 18 til fredag kl 18.
Området har full fisketid fordi vassdragene i fjordsystemet er infisert med lakseparasitten
Gyrodactylus salaris. Om fiske i og ved slike vassdrag står det i gjeldende handlingsplan mot
G. salaris: "For å holde antall parasittverter nede tillates elvefiske og fiske i sjøen nær
infiserte vassdrag". I Driva er det bygget en fiskesperre som reduserer den anadrome
strekningen til en fjerdedel av opprinnelig lakseførende strekning. Foruten å begrense
området som må behandles kjemisk, reduseres også antallet verter, slik at behovet for fiske
som tiltak mot G. salaris ikke lenger er det samme. Flere høringsinstanser peker på at det er
usikkerhet knyttet til antall sjøørret som blir fanget i nøtene, andelen av disse som dør i nota
og størrelsen på sjøørretbestanden i Driva. Miljødirektoratet er enig i at kunnskapsgrunnlaget
knyttet til disse forholdene kan forbedres, og velger å opprettholde dagens bestemmelser for
kilenotfisket i ordinær sesong. Dette innebærer, etter Miljødirektoratets vurdering, ingen
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, jf. føre var- prinsippet i
naturmangfoldloven § 9. For å forbedre kunnskapsgrunnlaget før neste hovedregulering av
fisket, som etter planen vil bli gjeldende fra 2021, vil det i 2019 bli iverksatt undersøkelser og
innført rapporteringsløsninger som skal bidra til å redusere usikkerhetene. Fra 2019 skal
fiskerne rapportere gjenutsatt fisk i fangstdagboka.
Miljødirektoratet opprettholder forslaget om å ikke lenger åpne for kilenot- og krokgarnfiske i
utvidet sesong.
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3.6

Endring i fisketidsbestemmelser (kilenot) i Møre og Romsdal
(Hjørundfjorden og Storfjorden)

3.6.1 Høringsforslag
Med bakgrunn i fiskeundersøkelser i flere elver på Sunnmøre de siste årene, har Fylkesmannen
i Møre og Romsdal vurdert at det er behov for endringer utenom hovedrevisjon i
fiskebestemmelsene for både elv og sjø. Grunnet reduserte gytebestander og lave
ungfisktettheter, ble to alternative forslag til endring av fisketida i Storfjorden og
Hjørundfjorden sendt på høring. Det ene forslaget innebar at fisket ikke ble åpnet sesongen
2019, det andre forslaget innebar en reduksjon i fisketid (fra 10. juli til 24. juli, med ukentlig
fisketid fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18).
3.6.2 Høringsuttalelser
Norske lakseelver: Støtter forslag om stenging av fisket i Storfjord og Hjørundfjord.
Lakseelvane på Sunnmøre: Situasjonen for villaksen beskrives som svært kritisk i mange av
elvene på Sunnmøre. Det har vært brukt store ressurser til å kartlegge og finne ut av
situasjonen samt bygge opp igjen bestandene, og de mener at når det ikke høstes i elvene, så
burde det være en selvfølge at kilenotfiskerne bidrar til å berge bestandene, slik at man på
nytt kan få bærekraftige bestander. Lakseelvane Sunnmøre vil gå inn for at kilenøtene
stenges for å gi drahjelp til de utryddingstruede elvene.
Emblem grunneierlag: Mener at fisket i Storfjorden er preget av å være hobbyvirksomhet,
med liten rekruttering. Utvidet fredningstid for sjølaksefiske virker urettferdig og
meningsløst.
Stordal elveeigarlag: Er svært positive til redusert fisketid for kilenøter i Storfjord, Sunnmøre.
Begrensninger i fjord er nødvendig når det brukes store ressurser på å reetabler bestander i
vassdrag.
Jarle Skjortnes: Protesterer mot innskrenking. Mener sjølaksefiskerne burde få lenger
fisketid.
Eivind Vestre: Ønsker å beholde gjeldende fisketid. Fangstdagbok fra Storfjorden viser ikke
den tilbakegang for laks som det hevdes å være.
Per Blakstad: Mener fisketida bør være fra mandag til fredag i 3 uker.
Daniel Storeide: Mener at antallet fiskedøgn skal opprettholdes.
3.6.3 Miljødirektoratets vurdering
Nyere biologiske undersøkelser viser rekrutteringssvikt i flere av elvene som drenerer til disse
fjordene. Som følge av dette blir fisket ikke åpnet fra 2019 i seks vassdrag og redusert i to
vassdrag. I tre vassdrag opprettholdes fisketida. I tre vassdrag blir det i 2019 iverksatt
innsamling av materiale for innlegging i levende genbank.
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Det ble hørt på to forslag til nye fisketider i Hjørundfjorden/Storfjorden. Det ene forslaget
var å redusere sesonglengde til to uker og antallet ukentlige fiskedager fra tre til to. Det
andre forslaget var å ikke åpne for fiske.
Gjeldende bestemmelser for fiske med kilenot er fisketid fra 1. juli til 22. juli, med ukentlig
fisketid mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. Inneværende år ville det betydd 11 fiskedager. Av
retningslinjene for regulering av fisket etter anadrome laksefisk framgår det at reguleringene
av laksefisket i sjø og elv skal ses i sammenheng, og at bestandene som er avgjørende for
reguleringsregimet i sjøen, skal ha minst like god beskyttelse i elv som i sjø. Flere av de
vassdragene der det ikke lenger vil være åpnet for fiske er smålaksvassdrag. Laksen som skal
til slike vassdrag inngår i mindre grad i kilenotfangstene enn der bestandene er dominert av
flersjøvinterlaks. Fisketida i sjøen blir derfor ikke redusert like mye som foreslått i høringen.
På denne bakgrunn, fastsetter Miljødirektoratet at ny fisketid blir fra 1. juli til 15 juli, med
ukentlig fisketid mandag kl. 18 til torsdag kl. 18.

4. Endring i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i
vassdrag
4.1

Høringsforslag

Miljødirektoratet sendte på høring forslag om å endre fiskebestemmelsene i 58 vassdrag. Det
dreide seg i hovedsak om nødvendige justeringer på grunn av følgende forhold:
 Vassdrag som er friskmeldt etter behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris
 Vassdrag hvor bestandssituasjonen for anadrome laksefisk har blitt dårligere enn det
som var situasjonen ved revisjonen i 2016
 Vassdrag hvor bedret kunnskap tilsier at bestandssituasjonen for anadrom laksefisk
var bedre enn antatt ved revisjonen i 2016
 Vassdrag med igangsatt eller forbedret lokal organisering og/eller fangstrapportering

4.2

Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Vest-Agder

4.2.1 Høringsforslag
Gjeldende bestemmelser

Endringsforslag (endring i kursiv)

Fisketid
L:laks
V.nr. Vassdrag
Spesielle bestemmelser
Ø:sjøørret
R:sjørøye

Fisketid
L:laks
Spesielle bestemmelser
Ø:sjøørret
R:sjørøye
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023.Z Audna

L:01.0631.08
Ø:01.0631.08

Døgnkvote per fisker: 2 anadrome
laksefisk. Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak. Fra
grense mellom sone 3 og sone 4 til
en rett linje over vassdraget
nedstrøms utlagt planke er det
tillatt å fiske med mark med
sirkelkrok, flue og sluk. I resten av
sone 4 er det bare tillatt å fiske
med mark med sirkelkrok og flue.

L:01.0631.08
Ø:01.0631.08

Døgnkvote per fisker: 2 anadrome
laksefisk. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak. I den øvre
delen av sone 4 (Melhusfossen), fra
brua og ca. 80 meter nedstrøms
denne, til en rett linje over
vassdraget oppstrøms utlagt planke,
er det ikke tillatt å fiske. Fra planken
og 130 meter nedstrøms denne er det
kun tillatt å fiske med flue og mark
med sirkelkrok fra kl. 05:00 til 22:00.
I resten av sone 4 er det tillatt å fiske
med flue, sluk og mark med
sirkelkrok.

4.2.2 Høringsuttalelser
Audnaelva Fiskerettseierforening: Viser til at rettighetshaverne i Melhusfossen vil trekke seg
ut av laget og slutte med salg av fiskekort dersom det blir ytterligere restriksjoner på fisket i
Melhusfossen. Foreningen uttaler at en vesentlig del av inntektene deres kommer fra salg av
fiskekort i Melhusfossen; dersom foreningen går glipp av inntektene fra fiskekortsalget fra
denne sonen, så vil det mest sannsynlig bety at det ikke lenger er økonomisk grunnlag for å
drive foreningen videre. De peker på at både rettighetshaverne i Melhusfossen og foreningen
har jobbet med å få til adferdsendringer med hensyn til fiske ved fossen, at de har lykkes
med dette, og at de vil fortsette med dette arbeidet. De mener at et enkeltstående tilfelle av
ulovlig fiske ikke er tilstrekkelig grunnlag for forskriftsendring. Foreningen vil fortsette å
styrke oppsynet, og uttaler at de som blir tatt for ulovlig fiske vil bli politianmeldt og
utestengt fra fiske i elva.
Melhusfossen fiskeri: Viser til at de har vært pålagt strenge restriksjoner på fiske de seneste
årene, og har gjort mye for å bedre fiskekulturen i Melhusfossen, og at de har lykkes med
dette. De uttaler at de ikke kan akseptere ytterligere restriksjoner på fisket i fossen. Dersom
forslaget blir vedtatt, vil rettighetshaverne i Melhusfossen avslutte samarbeidet med
Audnaelva Fiskerettseierforening og avslutte fiskekortsalget fra og med kommende sesong. De
ønsker at forbudet mot slukfiske i fossen og oppstrøms "planken" oppheves av hensyn til
tilrettelegging for rullestolbrukere og rekrutteringen av barn og unge.
4.2.3 Miljødirektoratets vurdering
Miljødirektoratet ba i høringsnotatet særlig Audnaelva Fiskerettseierforening om å gi innspill
til forslaget om å innføre begrensninger på fisket i Melhusfossen. Det ble vist til at andre
virkemidler enn fisketid for å regulere fiske i vassdrag kan vurderes etter forslag fra lokalt
hold, jf. Miljødirektoratets retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i
vassdrag og sjø fra fiskesesongen 2016. Miljødirektoratet noterer seg at grunneierne er
negative til forslaget. Forvaltningslag og grunneierne viser til at de arbeider med
atferdsendringer og styrket oppsyn, og at utfordringene knyttet til ulovlig fiske synes å være
mindre enn tidligere, noe Miljødirektoratet også får opplyst fra Fylkesmannen i Agder. Selv
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om rapporter fra elveoppsynet i 2017 og 2018 viser at det fortsatt foregår ulovligheter i og
ved Melhusfossen, er det Miljødirektoratets vurdering at forvaltningslag og grunneiere bør få
mulighet til å fortsette arbeidet med å bli kvitt ukulturen med krøking av fisk i fossen før det
eventuelt iverksettes mer inngripende tiltak. Økt tilstedeværelse av oppsyn, som medfører
økt oppdagelsesrisiko, er vesentlig i denne sammenheng. Miljødirektoratet opprettholder
derfor dagens regulering i Audna, men forutsetter at forvaltningslag og grunneiere
intensiverer innsatsen mot ulovlig fiske. Det vil bli foretatt en ny vurdering av reguleringene
for Audna i forbindelse med neste hovedrevisjon (gjeldende fra 2021).

4.3

Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Rogaland

4.3.1 Høringsforslag

Gjeldende bestemmelse

V.nr.

Vassdrag

037.Z

Storelva
(Sauda)

Fisketid
L:laks
Ø:sjøørret
R:sjørøye

Endringsforslag
Fisketid
L:laks
Ø:sjøørret
R:sjørøye
L:01.08-15.09

Spesielle
bestemmelser

Spesielle bestemmelser
Døgnkvote: 1 laks pr fisker.
Totalkvote for vassdraget: 15
lakser.

4.3.2 Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Rogaland: Påpeker at Miljødirektoratet i 2017 og 2018 har gitt dispensasjoner
til fiske i Storelva i perioden 01.08-15.09, og at fiske etter 31.08 er utenfor nasjonal ramme,
og i utgangspunktet skal forbeholdes vassdrag med spesielt sein oppgang. Fylkesmannen ber
om at fisketida endres til samme fisketid som for Nordelva, 20.07-30.08, noe som også vil
forenkle arbeidet med oppsyn og drift av fiske for Sauda Jeger- og fiskeforening, som
forpakter begge elvene.
4.3.3 Miljødirektoratets vurdering
Miljødirektoratet slutter seg til Fylkesmannens vurdering knyttet til egnet fisketid for Storelva
(Sauda), og justerer forskriften i samsvar med dette.
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4.4

Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Hordaland

4.4.1 Høringsforslag

Gjeldende bestemmelser

V.nr. Vassdrag
063.Z Ekso

Fisketid
L:laks
Ø:sjøørret
R:sjørøye
L:01.0731.08
Ø:01.0715.09

Endringsforslag

Spesielle bestemmelser

Fisketid
L:laks
Spesielle
Ø:sjøørret bestemmelser
R:sjørøye

Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.

4.4.2 Høringsuttalelser
Ekso elveeierlag: Har lagt ved en rapport om gytefisktelling i BKK-regulerte elver fra høsten
2018 fra NORCE Miljø. Ingen høringsuttalelse er lagt ved.
4.4.3 Miljødirektoratets vurdering
I rapporten om gytefisktelling i BKK-regulerte elver sies det at gytebestandsmålet for laks
tilsynelatende er nådd i Ekso i 2018. Dette var imidlertid et år uten fiske, da grunneierne
stengte elva denne sesongen. I 2010 ble fisketrappa i Raudfossen ferdigstilt. Trappa økte den
lakseførende strekningen i Ekso fra fire til seks km. I 2011 viste videoovervåking at den nye
fiskepassasjen i Raudfossen ble benyttet av om lag 100 lakser, mens det i 2012 ved
gytefisktelling ble registret 34 lakser oppstrøms det tidligere vandringshinderet. De to siste
årene har det imidlertid blitt registrert svært få lakser (henholdsvis 0 og tre lakser i 2017 og
2018) oppstrøms fisketrappa ved Raudfoss. Miljødirektoratet vurderer det som viktig at
produksjonen av laks i de øvre delene av vassdraget økes og opprettholder derfor forslaget
om å ikke åpne for fiske i vassdraget.

4.5

Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Sogn og Fjordane

4.5.1 Høringsforslag
Gjeldende bestemmelse

V.nr. Vassdrag

Endringsforslag

Fisketid
L:laks
Spesielle bestemmelser
Ø:sjøørret
R:sjørøye

073.Z Lærdalselva L:05.0620.08
Ø:18.0731.08

Fisketid
L:laks
Spesielle bestemmelser
Ø:sjøørret
R:sjørøye

05.06–27.08 f.o.m. Bruhølen
(Seltun) til Sjurhaugfossen.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak. Ikke uttak
av hunnlaks.
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L:01.0631.08
Ø:18.0731.08

Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak. Det er
ikke tillatt å avlive hunnlaks.

4.5.2 Høringsuttalelser
Det kom ingen høringsuttalelser til endringsforslaget.
4.5.3 Miljødirektoratets vurdering
Forslaget om at fisketidene for laks i Lærdalselva endres til normal sesong opprettholdes.

4.6

Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Møre og Romsdal

4.6.1 Høringsforslag

Gjeldende bestemmelse

V.nr.

Vassdrag

095.3Z

Storelva (Søre
Vartdal)

095.41Z

Storelva (Nordre
Vartdal)

Fisketid
L:laks
Ø:sjøørr Spesielle
et
bestemmelser
R:sjørøy
e
L:15.0631.07

Vågselva (Sande)

097.5Z

Hunda

L:15.0631.08
Ø:15.0615.07

097.6Z

Riksheimelva

L:15.0615.07
Ø:15.0615.07

097.721
Z

Vikelva
(Sykkylven)

L:15.0615.08
Ø:15.0615.08

098.1Z

Ramstadalselva

L:15.0615.07
Ø:15.0615.07

Fisketid
L:laks
Spesielle
Ø:sjøørre
bestemmelser
t
R:sjørøye
Alt. 1:
gjeldende

095.3Z

Alt. 2:
ikke åpne
Alt. 1:
gjeldende

L:15.0615.07
Ø:15.0615.07

096.41Z

Endringsforslag

Alt. 2:
ikke åpne
L:01.07 31.07
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Døgnvote pr fisker: 1
laks

098.3Z

Strandaelva

L:15.0615.08
Ø:15.0615.08

099.1Z

Eidsdalselva

L:15.0615.08
Ø:15.0615.08

099.2Z

Norddalselva
(Norddal)

L:15.0615.08

099.Z

Tafjordelva

L:15.0631.07
Ø:15.0631.07

100.2Z

100.Z

Stordalselva
(Stordal)

Valldalselva

Midtsesongsevaluerin
g med forhåndsavtalte
tiltak.

Etter 15. august er det
kun tillatt å fiske i
sone 1, sone 2 og sone
3.
Midtsesongsevaluerin
g med forhåndsavtalte
tiltak.

Alt. 1:
L:15.0615.07
Ø:15.0615.07
Alt. 2:
ikke åpne
Alt. 1:
L:01.0615.08
Ø:01.0615.08

L:01.0631.08
Ø:01.0631.08

L:15.0631.08
Ø:15.0631.08

L:15.0631.08
Ø:15.0615.08

Midtsesongsevaluerin
g med forhåndsavtalte
tiltak.

Alt. 2:
ikke åpne
Alt. 1:
L:15.0615.08
Ø:15.0615.08

102.2Z

Vatneelva

L:15.0631.07
Ø:15.0631.07

Alt. 2:
ikke åpne
L:15.0631.07
Ø:15.0631.08

107.6Z

Hustadvassdraget

L:01.0731.08
Ø:15.0731.08

L:15.0631.08
Ø:15.0731.08

109.4Z

Usma

L:01.0615.09
Ø:01.0731.08

Ø:01.0731.08
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Midtsesongsevaluerin
g med forhåndsavtalte
tiltak.

4.6.2 Høringsuttalelser
Vartdal elveigarlag: Mener Storelva (Søre Vartdal) er best tjent med en viss aktivitet og at
fisketida derfor bør opprettholdes. Laget vil på eget initiativ korte inn sesongen til de har fått
et tilstrekkelig antall fisk til reetableringen, i tillegg til å redusere kvoten.
Lakseelvane på Sunnmøre: Støtter Vartdal elveeigarlag sitt ønske om, og begrunnelse for, å
beholde gjeldende fisketid.
Stordal elveeigarlag: Går imot forslaget om å ikke åpne Stordalselva (Stordal). De uttaler at
laget har god kontroll på bestanden og at de kan ved lokale vedtak styre fisketida ut fra
situasjonen til enhver tid, og at fisketida derfor bør være 01.06-31.08.
Hustadvassdraget Forvaltningslag: Ønsker samme fisketid i Hustadvassdraget for ørret som
laks, 15.06-31.08, på grunn av fin utvikling for sjøørreten de siste årene. Ønsker også åpning
for fiske etter laks fram til 15.09 på den nederste km av vassdraget for å minske risikoen for
tjuvfiske i Hustadbukta naturreservat, som er ubebodd. Laget mener de har god kontroll på
uttaket av laks og ørret og stopper fisket på kort varsel dersom vannføringen er liten eller
fisket er dårlig. De påpeker også at gytebestandsmålet for laks er nådd med over 200 % de
siste fire årene og at de har god kontakt med øvrig forvaltning og forbrukere av vann i
vassdraget.
Øksendal vilt- og fiskelag: Ønsker samme fisketid for ørret som for laks i Usma, som er 01.0615.09, på grunn av sen oppgang i elva.
4.6.3 Miljødirektoratets vurdering
I elver på Sunnmøre hvor det ble foreslått redusert fisketid og/eller ikke åpning av fisket på
grunn av reduserte gytebestander og lave ungfisktettheter, legger Miljødirektoratet til grunn
Fylkesmannen i Møre- og Romsdals forslag til fisketidsbestemmelser. Dette innebærer at det
blir redusert fisketid i Tafjordelva og Valldalselva. Videre blir det ikke åpnet for fiske i
følgende vassdrag: Hunda, Riksheimelva, Vikelva (Sykkylven), Ramstaddalsselva, Eidsdalselva
og Norddalselva (Norddal). Det blir ingen endring av fisketidsbestemmelsene i Storelva (Søre
Vartdal), Storelva (Nordre Vartdal) og Stordalselva (Stordal).
Forslagene om å ikke åpne for fiske etter laks i Usma samt å åpne for fiske etter laks i
Vågselva (Sande) blir opprettholdt. Det samme gjelder forslagene om utvidet fisketid for laks
i Strandaelva og Hustadvassdraget, samt sjøørret i Vatneelva.
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4.7

Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Trøndelag

4.7.1 Høringsforslag
Gjeldende bestemmelse

Endringsforslag

Fisketid
L:laks
Spesielle
Ø:sjøørret bestemmelser
R:sjørøye

Fisketid
L:laks
Spesielle
Ø:sjøørret bestemmelser
R:sjørøye

126.6Z Levangerelva

L:01.0715.08
Ø:01.0715.08

L:01.0715.08

128.3Z Figga

L:01.0731.07

Døgnkvote pr fisker: 1 L: 01.06laks
30.06

Sesongvote for
vassdraget: 40 lakser.
Døgnkvote pr fisker: 1
laks

L:01.0731.07

Døgnkvote pr fisker: 1
laks.

V.nr.

Vassdrag

129.2Z Moldelva

135.1Z Oldenelva

L:15.0631.07
Ø:15.0631.07

Døgnkvote pr fisker: 1 L:15.06laks og 1 sjøørret.
31.08
Ø:15.0631.08

Fiske er tillatt
annenhver dag.
Døgnkvote pr fisker: 1
laks og 1 sjøørret.

135.AZ Norddalselva
(Åfjord)

L:01.0631.07
Ø:01.0631.07

Døgnkvote 2 laks
hvorav inntil 1 over 3
kg/65 cm. Døgnkvote:
1 sjøørret.
Midtsesongevaluering
med forhåndsavtalte
tiltak

Døgnkvote pr fisker: 2
lakser hvorav inntil 1
større enn 65 cm.
Døgnkvote: 1 sjøørret.
Totalkvote for
vassdraget: 600 kg
fram til 1. juli, inntil
400 kg i juli og 200 kg
i august. Evaluering
30. juni og 31. juli.
Fisketid 10.06-31.08
ovenfor Granfossen,
med en totalkvote for
perioden 01.08–31.08
på 20 lakser.
Totalkvote for
vassdraget 320 lakser.
Sesongkvote pr. fisker:
4 lakser, maksimalt to
lakser større enn 80
cm pr fisker. Ingen
hunnlaks skal avlives i
august.
Fredningsområder:
Østnesfossen,

127.Z

Verdalsvassdraget L:10.0631.07

L:01.0615.08
Ø:01.0615.08

10.06-10.08 ovenfor
L:01.06Granfossen, med en
15.08
totalkvote for perioden
01.08–10.08 på 20
laks. Totalkvote for
vassdraget 320 laks.
Sesongkvote pr. fisker:
3 laks.
Fredningsområder:
Østnesfossen,
Grunnfosshølen og
Granfosshølen.
Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte
tiltak.
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Grunnfosshølen og
Granfosshølen.
Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte
tiltak.

4.7.2 Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Trøndelag: Støtter forslagene om endring av fiskereglene i Stordalselva,
Norddalselva, Moldelva, Levangerelva, Oldenelva, Verdalselva og Figga.
Verdalselva fellesforvaltning: Er enig i forslagene til endring i Verdalselva.
Verdal jeger- og fiskerforening: Ber om en kvalitetssikring av gytebestandsmålet (GBM). De
stiller seg undrende til arealet brukt i beregningene og mener derfor at utregningene umulig
kan stemme. De ber Miljødirektoratet bidra til å få fram et godt tallmateriale for GBM, slik at
de får et bedre grunnlag for fastsetting av kvoter. Videre ønsker de en sesongkvote for "catch
and realease" på maks 10 fisk, for å begrense påvirkningen fra dårlig utførte gjenutsettinger,
og oppmykning av de personlige kvotene. Foreningen foreslår å endre totalkvoten for
vassdraget til 400 laks, der deler av eventuell resterende kvoter etter 15. august kan
overføres til totalkvoten oppstrøms Granfossen, slik at det kan tas ut mer enn 20 laks på
strekningen. I tillegg foreslår de en sesongkvote pr fisker på 5 fisk, der 2 kan være over 80
cm.
4.7.3 Miljødirektoratets vurdering
Til Verdal jeger- og fiskerforenings kommentar knyttet til GBM, viser Miljødirektoratet til
NINA-rapport 226 (2007) Gytebestandsmål for laksebestander i Norge, hvor det framgår at
arealet som ligger til grunn for beregning av gytebestandsmål for Verdalselva er redusert med
25 %. Denne nedskrivingen ble gjennomført etter en bonitering av vassdraget. Etter den tid
har fylkesmennene to ganger blitt bedt om å vurdere grunnlaget for gytebestandsmålene uten
at det har medført signaler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om at beregningene for
vassdraget inneholder vesentlig feil. Direktoratet har heller ikke mottatt signaler om dette
fra Verdalselva fellesforvaltning.
Til forslaget om økt totalkvote i Verdalsvassdraget, viser Miljødirektoratet til at det i
perioden 2013 til 2018 er rapportert avlivet mellom 85 og 250 lakser av den tildelte kvoten på
320 laks i vassdraget. VRL skriver i sin seneste vurdering av måloppnåelsen for Verdalselva at
det, til tross for den lave beskatningen, er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for
denne bestanden. Miljødirektoratet opprettholder forslagene til fiskebestemmelser i
Verdalsvassdraget.
Med hensyn til gjenutsetting av fisk, forutsettes det at det enkelte utsett ikke utsetter fisken
for unødige lidelser, dvs. er forsvarlig, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 37.
Forslagene til endringer i de øvrige vassdragene i Trøndelag opprettholdes.
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4.8

Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Nordland

4.8.1 Høringsforslag
Gjeldende bestemmelse
Fisketid
L:laks
Spesielle
Ø:sjøørret bestemmelser
R:sjørøye

Endringsforslag
Fisketid
L:laks
Spesielle bestemmelser
Ø:sjøørret
R:sjørøye

V.nr.

Vassdrag

149.61Z

Hestdalselva

Reetablering etter
kjemisk
behandling.

L:01.0715.08

149.6Z

Halsanelva

Reetablering etter
kjemisk
behandling.

L:01.0715-08

152.2Z

Drevjavassdraget

Ovenfor stengte
fisketrapper er det
tillatt å fiske
innlandsfisk med
stang og håndsnøre
hele året. Det er
utsettingsplikt for
merka sjøørret.
Reetablering etter
kjemisk
behandling.

L: 01.07 31.08
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Laks større enn 65 cm
er fredet. Døgnkvote: 1
laks pr fisker.
Sesongkvote: 3 lakser pr
fisker. Totalkvote for
hele vassdraget: 30
lakser.
Tillatt redskap: flue og
sluk, uten mothaker.
Laks større enn 65 cm
er fredet. Døgnkvote: 1
laks pr fisker.
Sesongkvote: 3 lakser pr
fisker. Totalkvote for
hele vassdraget: 50
lakser.
Tillatt redskap: flue og
sluk, uten mothaker.
Laks større enn 65 cm
er fredet. Døgnkvote: 1
laks. Sesongkvote: 3
lakser. Totalkvote for
vassdraget: 200
avlivede lakser. Når
kvoten for laks er
oppfisket skal fisket
opphøre. Tillatte
redskaper: Flue, sluk og
wobbler med inntil 1
treblekrok. All redskap
skal være uten mothaker
eller ha innklemte
mothaker. Det kan
landes inntil 3 lakser pr
fisker pr dag, hvorav 1
kan avlives. Fisket det
enkelte døgn skal
avsluttes når laksen er
avlivet eller
landingskvoten er
oppfylt. All avlivet og
gjenutsatt fisk skal
rapporteres daglig. Det
skal tas tilstrekkelig

antall prøver til å dekke
behovet for evaluering
av
reetableringsprosjektet.
153.22Z

Leirelvvassdraget L:15.0631.08

Fiskeforbud ved
L:15.06oppvandringssperre 31.08
og 200 meter
nedstrøms.

153.3Z

Ranelva
(Leirfjord)

Reetablering etter
kjemisk
behandling.

L:15.0631.08

Døgnkvote: 1 laks pr
fisker. Sesongkvote: 3
lakser pr fisker

185.441Z Lahaugvassdraget

L:01.0831.08

Døgnkvote: 1 laks pr
fisker. Sesongkvote: 3
lakser pr fisker.

185.44Z

Oshaugvassdraget

L:01.0831.08

Døgnkvote: 1 laks pr
fisker. Sesongkvote: 3
lakser pr fisker.

144.5Z

Urvollvassdraget

149.2Z

Lakselvvassdraget Ø:01.0731.07

L: 01.0715.08
Ø:01.0731.08
R:01.0731.08
Ø:01.0715.08

Sesongkvote per fisker:
2 lakser mindre enn 65
cm. Sesongkvote per
fisker: 10 sjøørret.
Sesongkvote per fisker:
5 sjørøye.
Fiske er tillatt i
innsjøene, i Sæterelva
og i utløpselva fra
Lakselvvatnet.

151.Z

Vefsnavassdraget

L:15.0631.08
Ø:15.0631.08

Totalkvote for
vassdraget: Inntil 1000
lakser med
prosentfordeling
40/40/20 (= 400 lakser
mindre 65 cm/ 400 laks
mellom 65 cm og 90 cm/
200 lakser større enn 90
cm) og inntil 800
sjøørreter. Hunnlakser
større enn 65 cm er
fredet. Inntil 200 lakser
mindre enn 65 cm kan
avlives oppstrøms
Trofors. Inntil 300
lakser kan avlives
mellom Laksfors og
Trofors. Inntil 500
lakser kan avlives
nedstrøms Laksfors.
Sesongkvote: 3 avlivede

Ø:01.0731.08
R:01.0731.08

Sesongkvote per
fisker: 5 sjøørret.
Sesongkvote per
fisker: 5 sjørøye.
Fiske er tillatt i
innsjøene, i
Sæterelva og i
utløpselva fra
Lakselvvatnet.
Ovenfor stengte
fisketrapper er det
tillatt å fiske
innlandsfisk med
stang og håndsnøre
hele året. Det er
utsettingsplikt for
merka sjøørret.
Reetablering etter
kjemisk
behandling.
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164.3Z

Lakselva
(Valnesfjord)

L: 15.0715.08

lakser pr fisker. Det kan
landes inntil 3 lakser pr
fisker pr dag, hvorav 1
kan avlives. Fisket det
enkelte døgn skal
avsluttes når laksen er
avlivet eller
landingskvoten er fylt.
Når kvoten for laks er
avlivet skal fisket
opphøre. Tillate
redskaper: Flue, sluk og
wobbler med inntil en
treblekrok. All redskap
skal være uten mothaker
eller ha innklemte
mothaker. All avlivet og
gjenutsatt fisk skal
rapporteres daglig. Det
skal tas tilstrekkelig
antall prøver av avlivet
fisk til å dekke behovet
for evaluering av
reetableringsprosjektet.
Laks større enn 65 cm
er fredet. Døgnkvote: 1
laks pr fisker.
Sesongkvote: 3 lakser pr
fisker.

4.8.2 Høringsuttalelser
Norske lakseelver: Mener sesonglengden tilsvarende siste års dispensasjoner i Urvollvassdraget
bør opprettholdes i tråd med ønske fra lokal forvaltning.
Plahtes eiendommer: Plahtes eiendommer har enerett på fiskeretten i Urvollvassdraget og
mener de har god kontroll på vassdragets tilstand og fisketrykk gjennom å ha et begrenset
antall fiskere, strenge fiskeregler, videoovervåkning, god fangststatistikk og god intern
forvaltningskompetanse. Urvollvassdraget har de siste tre årene hatt dispensasjon til å ha
fiske etter ørret i perioden 01.06-14.09 og laks 01.07-15.08, og Plahtes Eiendommer ønsker
endring i forskriften tilsvarende dispensasjoner gitt de siste årene. Dersom Miljødirektoratet
ønsker å redusere beskatningen av ørret, ønsker Plahtes eiendommer heller redusert
sesongkvote for alle tre arter i vassdraget, eventuelt innføre totalkvote, enn redusert
fisketid.
Lakselvvassdraget utmarkslag SA: Protesterer på at det ikke er gitt positiv tillatelse til åpning
i Lakselva (Vevelstad).
Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning: Mener ordlyden under de spesielle bestemmelsene for
Vefsnavassdraget bør forandres slik at all anadrom fisk ovenfor Storforsen i Svenningdalselva
og ovenfor Mikkeljordforsen i Austervefsna må gjenutsettes.
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Lakselva elveeierlag: Mener én måned med fiske Lakselva (Valnesfjord) kan medføre veldig
begrensede muligheter for fiske dersom det blir en ny sesong med liten vannføring og varm
elv, og ber derfor om å få utvidet fisketiden i 14 dager, fra 01.07-15.08.
4.8.3 Miljødirektoratets vurdering
Miljødirektoratet noterer seg innspillene knyttet til Urvollvassdraget, og endrer fisketida for
sjøørret til 1.6 – 14.9, noe som er i tråd med dispensasjoner som er gitt de senere år.
Miljødirektoratet justerer de spesielle bestemmelsene for Vefsnavassdraget i samsvar med
forslaget fra Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning. Endringen skyldes at anadrom strekning i
Vefsnavassdraget nå er avgrenset opp til Storforsen i Svenningdalselva og Mikkeljordforsen i
Austervefsna. Oppstrøms disse forsene, skal følgelig anadrom fisk settes ut.
Bestandssituasjonen for laks i Lakselvvassdraget (Vevelstad) er moderat (Lakseregisteret), og
det har ikke vært åpnet for laksefiske de senere åra. Forslaget om å ikke endre eksisterende
regulering for laksefisket i vassdraget – dvs. ikke åpne for slikt fiske - opprettholdes følgelig.
Det vil bli foretatt en vurdering av om fisketida skal utvides i forbindelse med neste
hovedregulering (gjeldende fra 2021).
Når det gjelder Lakseelva (Valnesfjord), er forslaget til fisketid en videreføring av tidligere
dispensasjon. Elva har vært stengt i mange år på grunn av lite fisk og dårlig organisering. I en
slik fase er det, etter Miljødirektoratets vurdering, fornuftig å ha begrenset fisketid.
Øvrige endringsforslag i vassdrag i Nordland opprettholdes uendret.

4.9

Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Troms

4.9.1 Høringsforslag
Gjeldende bestemmelse

V.nr.

Vassdrag

Fisketid
L:laks
Spesielle
Ø:sjøørret bestemmelser
R:sjørøye

194.6Z Åndervassdraget L:01.0731.07
Ø:01-0731.08

Døgnkvote: 1 laks.
Ikke åpnet for fiske
fra onsdag kl 18 til
torsdag kl 18.

Endringsforslag
Fisketid
L:laks
Spesielle bestemmelser
Ø:sjøørret
R:sjørøye
L: 01.0731.08
Ø:01.0731.08

Døgnkvote: 1 laks mindre
enn 65 cm.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak

4.9.2 Høringsuttalelser
Det kom ingen høringsuttalelser til endringsforslaget.
4.9.3 Miljødirektoratets vurdering
Forslaget om utvidede fisketider for laks i Åndervassdraget opprettholdes.
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4.10 Endring i fisketidsbestemmelser i vassdrag i Finnmark
4.10.1 Høringsforslag
Gjeldende bestemmelse

V.nr.

Vassdrag

211.42Z

Jomfrudalselva

211.4Z

Fjorddalsvassdraget

213.91Z

Brennsvikelva

218.Z

Russelvvassdraget
(endres fra Russelv)

220.8Z

Lafjordelva

Endringsforslag

Fisketid
Fisketid
L:laks
Spesielle
L:laks
Spesielle
Ø:sjøørret bestemmelser Ø:sjøørret bestemmelser
R:sjørøye
R:sjørøye

L:01.0631.08
Ø:01.0614.09
R:01.0731.07

Fra 200 meter
nedenfor
Russelvfossen
oppover elva
så langt laks
forekommer.
Fra sjøen og
370 m
oppover til
stein på
vestsiden av
elva. Fra
Russelv bru til
og 250 meter
oppstrøms fra
1. august.
Sjørøya er
fredet i
Ravduljohka.

L:15.0731.08
Ø:15.0731.08
R:15.0731.08
L:15.0731.08
Ø:15.0731.08
R:15.0731.08
L:15.0731.08
Ø:15.0731.08
R:15.0731.08
L:01.0631.08

L: 15.0731.08
Ø: 15.0731.08
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Fredningssoner: 1. Fra
sjøen og 370 meter
oppover til stein som
ligger på vestsiden av
elva. 2. Fra 200 meter
nedenfor fisketrappa til
Russelvfoss bru. 3. Fra
samløpet med
Miessejohka og så
langt oppover Russelv
som laks forekommer.
4. Fra 1. august: fra
Russelv bru og 250
meter oppover Russelv.
Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte
tiltak.

222.4Z

Smørfjordelva

L:15.0731.08
Ø:15.0731.08

Fredningssone fra brua
(E69) og ned til sjøen.

224.2Z

Brennelva

L:01.0715.08

Fredningssone fra
nederste laksetrapp til
bekk fra sørvest ca 140
meter nedstrøms.

226.6Z

Rekvikvassdraget

230.2Z

Store
Torskefjordvassdraget

L:15.0731.08
Ø:15.0731.08
R:15.0731.08
L: 15.0731.08

230.8X1

Blåfjellvassdraget

231.3Z

Oksevågvassdraget

Ø:01.0614.09

L:15.0731.08
Ø:15.0731.08
R:15.0731.08
L:15.0731.08
Ø:01.0631.08
R:15.0731.08
R:15.0731.08

233.112Z Sommerheimvassdraget R:01.0731.07

R:01.0731.08

235.2Z

Molvikvassdraget

R:15.0731.08

238.4Z

Austerelva/Ovsttarjohka

L:15.0731.08

240.1Z

Storelva
(Vadsø)/Idjajohka

L:15.0731.08
Ø:15.0731.08

231.641Z Skittenfjordvassdraget
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Fredningssone fra brua
over E 75 og til sjøen.

242.2Z

Nyelva/Oddajohka

L:15.0731.08
Ø:15.0731.08

243.2Z

Haukelva

L: 15.0731.08
Ø: 15.0731.08

244.2Z

Braselvvassdraget

L:15.0731.08
Ø:15.0731.08
R:15.0731.08

4.10.2 Høringsuttalelser
Finnmarkseiendommen (FeFo): ønsker fisketid i elvene som åpnes i Finnmark fra og med 1.
juli til og med 11. august. De mener også at det bør åpnes for fiske etter sjørøye i Store
Torskefjordvassdraget. Slik de kjenner vassdraget er bestanden stor nok til et begrenset fiske.
Vassdraget ligger skjermet til slik at fisketrykket vil for det meste være fra hytteeiere. Disse
har trolig fisket hele tida, og vår kjennskap til vassdraget tilsier at de har passet på
vassdraget.
4.10.3 Miljødirektoratets vurdering
I tråd med FeFos forslag, justeres fisketida i de vassdragene som nå blir åpnet, til 1.7 til 11.8.
Med hensyn til åpning for sjørøyefiske i Store Torskefjordvassdraget, er det foreliggende
kunnskapsgrunnlaget om bestandsstatus, etter Miljødirektoratet vurdering, for dårlig. Åpning
av dette fisket vil bli nærmere vurdert i forbindelse med neste hovedregulering (fra sesongen
2021).

5. Økonomiske og administrative konsekvenser
5.1

Høringsinnspill

Nordmøre grunneigar og sjølaksfiskarlag: Kan ikke se at konsekvensene for de som driver med
sjølaksefiske i Tingvoll-/Sunndalsfjorden på noe vis er vurdert.
Erlend Lund Tveekrem: Påpeker at det å stenge for kilenotfiske i Tingvoll-/Sunndalsfjorden
vil få svært store økonomiske konsekvenser for den enkelte rettighetshaver og aktive
kilenotfiskere, som har salg av fisk som viktig biinntekt. I tillegg vil det få negative
konsekvenser for utøvelse av et utdøende håndverk og rekruttering til en næringsvei med
svært stolte og lange tradisjoner langs kysten. Omtalen av dette er mangelfull i
Miljødirektoratets høringsnotat.
Plathes eiendommer: Mener at verdiskapning skal inkluderes i vurderingsgrunnlaget for
fastsetting av fisketid, og estimerer et tap i omsetning på ca. 250.000 kroner i året dersom de
foreslåtte endringene blir vedtatt.
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5.2

Miljødirektoratets vurderinger

I noen vassdrag og i noen sjøområder har Miljødirektoratet vurdert at man av hensyn til
bestandene må redusere fisketida eller ikke åpne for fiske. Dette kan ha økonomiske
konsekvenser for de rettighetshavere som påvirkes av endringene. For noen som fisker med
faststående redskap i sjø kan salg av laks være en biinntekt. På samme måte vil redusert
fisketid i vassdrag føre til reduserte inntekter for fiskerettshavere som ikke kan selge
fiskekort. Denne økonomiske konsekvensen er vanskelig å tallfeste.
For Troms som helhet ble det i 2018 rapportert totalt 965 redskapsdøgn med kilenot og totalt
fanget 20.469 kg fisk. En grov tilnærming gir oss drøyt 20 kg fanget fisk per fiskedøgn med
kilenot i Troms. I 2018 var det registrert to nøter innenfor det området som ikke vil bli åpnet i
Storfjord. Disse hadde tidligere 12 fiskedøgn i ordinær sesong, som grovt kan estimeres til et
uttak av 240 kg laks og sjøørret per not. Selv om den enkelte kilenotfisker skulle bli påført et
tap som følge av at fisket ikke lenger holdes åpent, må det understrekes at dette er et
nødvendig tiltak for å sikre at det også i framtida skal kunne fiskes anadrom laksefisk i
Storfjorden. Samfunnet har hatt store utgifter både til bekjempelse av G. salaris og til
reetablering av anadrom laksefisk i regionen, og i 2019 er det forventet at de første fiskene
med opprinnelse fra reetableringsprosjektet skal returnere til Signaldalselva og Skibotnelva.
Det er avgjørende for at disse fiskene ikke blir fanget i fjorden eller i elva (som allerede er
stengt for fiske), men får gått opp i elva for å gyte.
I Møre og Romsdal har det blitt rapportert 1362 redskapsdøgn med kilenot og totalt 25.352 kg
fanget fisk i 2018. Dette gir omtrent 19 kg fisk per redskapsdøgn. Endringen i fisketid i
Hjørundfjorden og Storfjorden innebærer at fiskerne får 3 dager mindre å fiske, noe som kan
estimeres til et tap på 60 kg per not.
I tillegg til det direkte økonomiske tapet fiskere som blir berørt av redusert fisketid blir
påført, er det knyttet tradisjoner og trivsel til fiske etter laks med faststående redskap. En
forskriftsendring kort tid før sesongstart har konsekvenser for enkeltpersoners mulighet til å
planlegge fiskesesongen, noe som kan være belastning for de som ikke får utøve fiske slik de
hadde planlagt.
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