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Vedlegg 2

Forskrift om endring i forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske
etter anadrome laksefisk i sjøen
Fastsatt av Miljødirektoratet den 28.5.2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold §§ 15 og 16 og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf. delegeringsvedtak ved
Kgl. res. 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk
§§ 1 og 2.

I
§ 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.
§ 3 Fisketid for fiske med stang og håndsnør e andre ledd bokstav c skal lyde:
c. Fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal.
Nytt tredje ledd i § 3 Fisketid for fiske med stang og håndsnøre skal lyde:
Det åpnes heller ikke for fiske etter sjøørret fra land eller båt i fjordområdet Sunndalsfjorden,
Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39 i Møre og Romsdal.
I § 4 Fisketid for fiske med kilenot og lakseverp gjøres følgende enderinger i tabellen i fjerde
ledd (i kursiv):
Fylker og avgrensninger
Troms (regionene Kysten av Troms og Fjordstrøkene i Troms)
Ukentlig fisketid er mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.
Aursfjorden (innenfor en linje fra veikrysset i Eidebukta til Aursnes)

Nord-Troms (kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen,
Karlsøy, Lyngen og Storfjord)
Unntak:
Kvænangen kommune
Unntak:
Storfjord (Lyngen kommune sør for Austre Reinelva, Storfjord
kommune og Kåfjord kommune)
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (regionene Fjordstrøk i Trøndelag
og Kysten av Trøndelag)
Unntak:
Åfjorden (Åfjord kommune (Åfjorden innenfor en linje fra Tårnes til
Lysøysund).

Fisketid i ordinær
sesong

Fisketid i utvidet
sesong

05.07-04.08
Ukentlig fisketid
mandag kl. 18 onsdag kl. 18

Åpnes ikke

13.07-28.07
Ukentlig fisketid
mandag kl 18 torsdag kl 18

Åpnes ikke

28.05.2019

Vedlegg 2
Fylker og avgrensninger
Region Fjordene i Møre og Romsdal:
Romsdalsfjorden og Sunnmørsfjordene (Molde, Nesset, Rauma,
Midtsund (innsiden av Otrøy, fra Sundsbø til Årneset), Vestnes, Haram
(sørøst for Hamnsund), Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Stranda,
Sykkylven, Ålesund, Sula, Ørsta, Hareid, Ulstein (innenfor brua på RV
61), Herøy (innenfor brua på RV 61), Volda, Sande (Rovdefjorden øst
for Nupen) og Vanylven).

Fisketid i ordinær
sesong

Fisketid i utvidet
sesong

Ukentlig fisketid
mandag kl. 18 torsdag kl. 18.

Unntak:
01.07 - 15.07
Hjørundfjorden og Storfjorden innenfor en linje Festøya til Solavågen Ukentlig fisketid
mandag kl. 18 torsdag kl. 18

I § 5 Fisketid for fiske med krokgarn gjøres følgende endringer i tabellen i andre ledd (endringer
Fylker og avgrensninger
Troms
Unntak:
Storfjord (Lyngen kommune sør for Austre Reinelva, Storfjord
kommune og Kåfjord kommune)
Møre og Romsdal
Unntak:
Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden (alt
innenfor E39).

Fisketid i ordinær
sesong
Åpnes ikke
Åpnes ikke

Fisketid i utvidet
sesong

Åpnes ikke
Åpnes ikke

01.10-28-02
Åpnes ikke

Åpnes ikke

II
Endringene i §§ 3, 4 og 5 trer i kraft straks. Endringene i § 2 trer i kraft 1.9.2020.

