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Innkalling til møter om fiske etter laks og sjøørret 2021 – 2025.
Forhåndshøring.

Forhåndshøringen gir deg og din organisasjon større mulighet til å påvirke. Du får vite mer
om retningslinjene for fastsetting av fiskeregler og formelle krav til videre medvirkning.
Informasjonsmøter – forhåndshøring - tid og sted
Tirsdag 25. februar kl 18-20 i Orkland rådhus, Orkanger
Mandag 2. mars kl 14-16 i Namdalshagen, Namsos.
Tirsdag 3. mars kl 19-21 i Kimen, biblioteket, Stjørdal
Torsdag 5. mars kl 18-20 i Åfjord rådhus, Årnes
Det er valgfritt hvor du møter, og du trenger ikke melde fra på forhånd.
Hva gjelder høringen?
Forhåndshøringen gjelder fiske etter laks og sjøørret i vassdrag og fritidsfiske i sjø. Fiske med
faststående redskap i sjø (kilenot) inngår ikke i forhåndshøringen, men ivaretas i ordinær høring.
Behov for lokalt møte etterpå?
Det kan være lurt å avtale tid og sted for lokalt møte i din organisasjon snarest, for å rekke fristen for
å sende inn felles forslag for din elv/område til Fylkesmannen. Fristen er 19. mars. Lokalt møte bør
avholdes etter Fylkesmannens informasjonsmøter, men slik at lokalt forslag foreligger før fristen.
Forslag til endring av gjeldende forskrift skal sendes inn til Fylkesmannen på skjema (vedlegg).
Vi anbefaler alle å lese:
1. gjeldende regler / forskrifter
2. kunnskapsgrunnlaget om din elv eller område fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
3. retningslinjene fra Miljødirektoratet
Alle er lenker framgår på side 2.
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Elver kan bli stengt for fiske
All fisk er i utgangspunktet fredet. Det må derfor åpnes for fiske gjennom forskrift. Elver helt uten
fangstrapportering eller annen dokumentasjon på fiskebestandenes tilstand, skal ikke åpnes for
fiske fra og med 2021. En rekke vassdrag ligger derfor an til å bli tatt ut av forskriftene, og fisket kan
bli stengt. Det er mulig å opprettholde fisketid, hvis det i 2020 gjennomføres et arbeid for å sikre at
det leveres fangsttall eller annen dokumentasjon fra vassdrag som i dag ikke har det.
Din kunnskap er viktig
Kravene til en kunnskapsbasert forvaltning av laks- og sjøørretbestandene har økt de siste årene.
Det åpnes for fiske bare når bestandene tåler det, og på et nivå som er vurdert å være forsvarlig ut
fra hensynet til sunne og livskraftige fiskebestander. Alle som vil selge fiskekort må kunne legge fram
slik dokumentasjon. Minimumskravet er fangstrapporter fra siste års fiske. Kunnskapen brukes i
rådgivning til forvaltningen. Landets fremste forskere i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning VRL,
sammenstiller og tolker betydningen av kunnskap fra enkeltvassdrag og sjøregioner. Jo bedre
undersøkelser og fangstopplysninger som gis, jo bedre blir grunnlaget for forvaltningen i alle ledd –
lokalt, regionalt og nasjonalt.
Spørsmål og tilbakemeldinger
Har du spørsmål – ta kontakt med Kjersti Hanssen tlf 73199279 / 92813201 eller Kari Tønset Guttvik
tlf 73199205 / 48083025.
Vi ber om tilbakemeldinger på feil eller mangler i adresselista. Kommuner bes videreformidle til
rettighetshavere, utmarkslag og foreninger som ikke står i adresselista.
Lenker
Retningslinjer: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/fisk/utkast-regulering-avfiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-2021.pdf
Informasjon om reguleringsprosessen hos Miljødirektoratet
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/forvalte-fisk/fiskeregulering/
Ny hovedrevisjon av fiskereguleringene – føringer fra departementet
https://www.regjeringen.no/contentassets/3ee7ee5913c046ab87155f0a70a683c3/ny-hovedrevisjonav-fiskereguleringene.pdf
Forskrift fisketider vassdrag https://lovdata.no/forskrift/2012-05-10-438
Forskrift fisketider sjø https://lovdata.no/forskrift/2012-05-10-431
Forskrift oppgave og redskapsforskriften https://lovdata.no/forskrift/2003-02-25-256
Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025 https://brage.nina.no/ninaxmlui/handle/11250/2635865
Vurdering av enkeltbestander https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander
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