
Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter 

anadrome laksefisk i sjøen 

Fastsatt av Miljødirektoratet 1. juni 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 15 og 16, jf. delegeringsvedtak 12. januar 2021 nr. 82 og 

lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven) § 33, jf. 

delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske 

etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) § 1. 

 

I 

I forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen gjøres følgende 

endringer:  

 

Ny § 4a. Fiske med krokgarn i 2021 skal lyde som følger: 

 

Det er åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med krokgarn i 2021 i de områder og til de 

fisketider som er angitt i vedlegg II til denne forskriften. 

 

Nytt vedlegg II Fiske med krokgarn i 2021 skal lyde som følger: 

 

Forvaltningsregion  
Beskrivelse – kommune med 

avgrensning 

Fisketid og øvrige 

bestemmelser for fiske etter 

anadrome laksefisk med 

krokgarn i 2021 

Fjordene i Vest-Finnmark  Hammerfest (innenfor fergeleie 

Akkarfjord-Kjerringholmen og 

øst for Storvikneset) og Alta  

1.jun. – 15.jul. 

(man. kl. 18 til tors. kl. 18) 

Porsangerfjorden  Porsanger  1.jun. – 1.jul. 

(man. kl. 18 til tors. kl. 18) 

Tanafjorden Berlevåg (innenfor Tanahorn), 

Tana, Gamvik (innenfor 

Staurabergan) 

Åpnes ikke. 

Karlebotn  Nesseby  8.jun. – 22.jun. 

(man. kl. 18 til ons. kl. 18) 

 

23.jun. - 6.jul. 

(man. kl. 18 til tors. kl. 18) 



Kjøfjord/Bøkfjord  Sør-Varanger (innenfor en linje 

mellom Bugøynes og Bøkfjord 

fyr)  

8.jun. – 1.jul. 

(man. kl. 18 til ons. kl. 18) 

Jarfjorden  Sør-Varanger (innenfor en linje 

mellom nordligste nes utenfor 

Skarvskitfjellet og 

Pasviknakken)  

8.jun. - 1.jul.  

(man. kl. 18 – ons. kl. 18 

Kysten av Finnmark  Sør-Varanger (nord for en linje 

mellom nordligste nes utenfor 

Skarvskitfjellet og 

Pasviknakken og en linje 

mellom Bugøynes og Bøkfjord 

fyr), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, 

Berlevåg (utenfor Tanahorn), 

Gamvik (utenfor Staurabergan), 

Lebesby, Nordkapp, Måsøy, 

Hammerfest (utenfor fergeleie 

Akkarfjord-Kjerringholmen og 

øst for Storvikneset), Hasvik, 

Loppa  

8.jun. – 22.jun. 

(man. kl. 18 til ons. kl. 18) 

 

23.jun. - 6.jul. 

(man. kl. 18 til tors. kl. 18) 

 
Åpnes ikke i følgende 

områder: Berlevåg, 

Gamvik, Lebesby (nord for 

en linje fra Veidgamneset 

til Vardnesodden) og 

Nordkapp (nord for en linje 

fra Hjellneset til Flatvika.) 

 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 

 


