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Høring - ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold 
og Telemark 

 
Det skal vedtas en ny regional fiskeforskrift som regulerer fisket etter laks, sjøørret og innlandsfisk i 
Vestfold og Telemark. Forslag til revidert forskrift sendes med dette ut på høring, og legges samtidig 
ut på våre nettsider.  Frist for innspill er 4. februar 2022. 
 
 
Bakgrunn  
 
Tidligere var det Statsforvalterne som regulerte fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag, herunder 
vassdragsvise fisketider. Denne myndigheten er i dag tillagt Miljødirektoratet, som fastsatte nye 
forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø i mars 2021. Myndigheten til å 
regulere fiske etter trua arter av innlandsfisk (herunder storørret) og innlandsfisk i anadrome 
laksevassdrag ligger hos Statsforvalteren. Fylkeskommunen har myndighet når det gjelder øvrige 
høstbare arter av innlandsfisk. 
 
Denne nye forskriften vil avløse gjeldende forskrift for Telemark, Forskrift om fiske etter laks, sjøørret 
og innlandsfisk, Telemark, vedtatt i 2009. For tidligere Vestfold sin del, tilsvarer dette Forskrift om fiske 
og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold, som ble opphevet i 2014. Merk at da 
disse to forskriftene ble vedtatt, innehold de også bestemmelser om fisketider for laksevassdragene, 
men jf. endring av myndighet til Miljødirektoratet som nevnt over, blir nå fisketider m.m. omhandlet 
av den nasjonale forskriften om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.  
 
Formålet med denne nye forskriften er dermed å lage en enhetlig forskrift for det nye fylket, som 
omhandler lokale bestemmelser om fiske av anadrom fisk og innlandsfisk, herunder fredningssoner 
og redskapsbegrensinger. Dette er et supplement til de nasjonale bestemmelsene i lakse- og 
innlandsfiskloven, forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, forskrift om redskaper mv. 
ved laksefiske og innlandsfiskeforskriften og kan ikke gå ut over rammene fastsatt i disse.  
 
Regional fiskeforvaltning er til tider et litt uoversiktlig domene, hvor myndighet er delt mellom 
statsforvalter og fylkeskommune. Statsforvalterens formelle myndighet er anadrome laksefisk, trua 
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ferskvannsarter, herunder storørret, og fiske i reguleringsmagasin. Fylkeskommunen har ansvaret 
for forvaltning av høstbare arter av innlandsfisk. Derfor er denne forskriften, som omhandler et 
tverrsnitt av disse myndighetsområdene, et resultat av et samarbeid mellom de respektive 
forvaltningsorgan.   
 
Parallelt arbeides det med en frittstående forskrift om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome 
laksefisk i Vestfold og Telemark. Denne omhandler reguleringer av fiske i utløpet av vassdrag til 
havet (100-meterssonen), og definerer utvidede munningsfredningssoner i spesielt sårbare 
områder. Denne forskriften vil være på plass tidlig i 2022, og vil være tett knyttet til herværende 
forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk. 
 
 
Økt vern av storørret 
 
Ett sentralt tema i denne oppdateringen er økt vern av storørret. Storørret er en form av ørret, som 
er gitt forvaltningsstatus på linje med laks. De viktigste bestandene i Vestfold og Telemark er sterkt 
påvirket av vassdragsinngrep og vannføringsendringer i forbindelse med utbygging og drift av 
vannkraftverk, i tillegg ble mange elvestrekninger retta ut og kanalisert i forbindelse med 
tømmerfløtingen. Dette har medført at det høstbare overskuddet er redusert, og i noen av 
lokalitetene er populasjonsstørrelsen så lav at de står i fare for å forsvinne. Noe storørret tas også 
på garn og stang, og det er viktig og riktig at også sports- og fritidsfiskere må bidra i dugnaden for å 
ivareta storørretbestandene. Derfor er fredningssoner og redusert beskatning viktige 
forvaltningsgrep som styrkes i denne forskriften. 
 
I brev fra Miljødirektoratet av 11.06.2019 til statsforvaltere med storørretbestander, vises det til 
anmodning fra Klima- og miljødepartementet, om å iverksette egnete fiskereguleringstiltak for å 
ivareta bestander av storørret. Dette medfører at statsforvalteren skal vurdere tiltak med henhold til 
bl.a. redskapsbegrensinger, fredningstider, fredningssoner, kvote- og størrelsesbegrensinger. Dette 
gjelder bestander som er kategorisert som både sikre og usikre.  
 
I 2020 ble det publisert en oppdatert handlingsplan for storørret1, som spesifiserer dette ytterligere.  
I handlingsplanens tabell 3.1 (forslag til tiltak) er statsforvalterens viktigste oppgave: «Gjennomgå og 
tilpasse alle gjeldende offentlige fiskeforskrifter i vassdragene som er ført topp i tabell 6.1 og 6.2 (forslag 
på nasjonale og svært viktige storørretvassdrag) for å sikre en bærekraftig beskatning av storørret og 
andre fiskearter, herunder viktig byttefisk.»  
 
Tabell 6.1. i handlingsplanen, «Storørretlokaliteter som har svært stor verdi og som er kandidater til 
nasjonale storørretvassdrag», inkluderer Norsjø og Vestvanna (Bandak, Kviteseidvatn og Flåvatn). I 
tabell 6.2., «Storørretlokaliteter med svært stor verdi», inkluderer Heddalsvatnet, Seljordsvatn, 
Tinnsjøen, Toke, Møsvatn og Totak. Tabell 6.3., «Usikre storørretlokaliteter der dokumentasjon er 
mangelfull.», finner vi Våmarvatn, Nisser, Fyresvatn, Farris og Hallevannet. Se tabell 1 for oversikt: 
 
 
 
  

 
1 Forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret. Miljødirektoratet Rapport M-1786|2020. 
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Tabell 1. Oversikt over storørretforekomster i Vestfold og Telemark, jf. Handlingsplanen1.  
Kategori 1: Svært stor verdi, og kandidat til nasjonalt storørretvassdrag, jf. tabell 6.1. 
Kategori 2: Svært stor verdi, jf. tabell 6.2. 
Kategori 3: Usikre storørretlokaliteter, men gis stor verdi inntil status er avklart, jf. tabell 6.3. 
 

Navn Kommune Fórfisk Kategori 
Norsjø Skien, Nome, Midt-Telemark Krøkle og sik 1 
Bandak Tokke, Kviteseid Sik og niøye 1 
Kviteseidvatn Kviteseid Sik og niøye 1 
Flåvatn Kviteseid, Nome Sik og niøye 1 
Heddalsvatnet Notdden, Midt-Telemark Krøkle og sik 2 
Seljordsvatnet Seljord Sik og krøkle (?) 2 
Tinnsjøen Tinn, Notodden Røye 2 
Toke Drangedal, Kragerø Sik og røye 2 
Møsvatn Vinje, Tinn Røye og stingsild 2 
Totak Vinje Røye 2 
Våmarvatn Vinje Røye 3 
Hoseidvatnet Drangedal Sik og røye 3 
Nisser  Nissedal Sik og røye 3 
Fyresvatnet Fyresdal Sik og røye 3 
Farris Larvik, Porsgrunn, Siljan Sik, røye, sørv, vederbuk og gullbust 3 
Hallevannet Larvik Sørv 3 

 
 
Nærmere beskrivelse av foreslåtte bestemmelser 
 
 
Kap. 1. Virkeområde og definisjoner 
 
§ 1. Virkeområde 
 
Dette er en lokal forskrift for Vestfold og Telemark, som supplerer lakse- og innlandsfiskloven og de 
nasjonale forskriftene som regulerer fiske etter innlandsfisk og anadrome laksefisk i vassdrag. 
Nasjonale lovverk gir ytre rammer som lokale forskrifter ikke kan gå ut over, men en lokal forskrift er 
en god anledning til å gå nærmere inn på lokale, vesentlige forvaltningselementer.  
 
§ 2. Definisjoner 
 
Her defineres noen sentrale begreper som nevnes i forskriften. 
 
 
Kap. 2. Fiske etter laks og sjøørret 
 
§ 3. Fredningssoner i anadrome vassdrag 
 
Tabellen viser fem fredningssoner i Skiensvassdraget, hvor alt fiske er forbudt hele året. 
Fredningssonene står i forbindelse med fisketrapper, reguleringsdammer eller på andre måter 
sårbare områder. Dette er en videreføring av sonene i gjeldende forskrift for Telemark, med unntak 
av Gromstulhølen, som er ny. Med unntak av Tinnåa, er alle disse tatt med i den nasjonale forskrift 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798/%C2%A77
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om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, men vi velger å samle alle i denne forskriften med 
oppdaterte soneforklaringer, koordinatfesting og kart. Kartene blir også å finne i Statsforvalterens 
kartløsning etter hvert.  
 
De gjeldende fredningssonene Øvrehølen og Gåserudhølen i Numedalslågen er også beskrevet i 
forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, og vi mangler nærmere bestemte 
soneforklaringer og koordinater her. Dersom høringspartene spiller dette inn, vil vi vurdere å ta med 
disse to fredningssonene i tabellen i § 3.  
 
I den gamle forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold, var 
det listet opp en rekke mindre fredningssoner i fisketrappene i Aulivassdraget og Hagnesvassdraget. 
For å forenkle dette har vi foreslått en generell fredning på 50 meter på hver side av alle fisketrapper 
i vassdrag i Vestfold og Telemark. Dette vil forhåpentlig gi en tilstrekkelig beskyttelse i sårbare 
perioder, og også være enkelt for publikum og oppsyn å forholde seg til.  
 
Det skal nevnes at bestemmelsene knytta til fisketrappa Hoggtveita i Numedalslågen (se tidligere 
forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold), kanskje ikke 
passer inn med forslaget om 50 meters helårig fredning på hver side av trappa. Høringsinstanser 
bes vurdere om de tidligere bestemmelsene skal videreføres her. 
 
 
Kap. 3. Fiske etter innlandsfisk 
 
§ 4. Arter det er tillatt å fiske etter 
 
Den nasjonale innlandsfiskeforskriften åpner for fiske etter en rekke arter av ferskvannsfisk 
(innlandsfisk). Denne lista mangler nipigget stingsild og gjørs, som begge finnes i vår region. Gjørs er 
ikke med på lista fordi den tidligere var på rødlista, men statsforvalteren kan ifølge forskriftens § 3, 
andre avsnitt, tillate fiske av gjørs (…). Gjørs er nå ute av rødlista, fordi kriteriesettet ble endret til 
2015-utgaven. Fra da av var naturlig begrenset utbredelsesområde ikke tilstrekkelig grunn i seg selv 
til å bli kategorisert som truet. Det er dermed naturlig å inkludere gjørs i arter det er tillatt å fiske 
etter, ettersom det er en populær sportsfisk med bærekraftig bestand i minst en lokalitet.  
 
Fraværet av nipigget stingsild fra innlandsfiskeforskriften er trolig en forglemmelse, men i vårt fylke 
skal alle med. Vi foreslår vi dermed å inkludere også nipigget stingsild, for ordens skyld. 
 
 
§ 5. Åpning av fiske etter innlandsfisk i anadrome vassdrag 
 
Her fastsettes premisset om at fiske etter innlandsfisk i anadrome vassdrag følger i utgangspunktet 
bestemmelser som er fastsatt for fiske etter anadrom laksefisk. Dette betyr at dersom du for 
eksempel skal fiske gullbust i Numedalslågen, så må du likevel følge fisketid, redskapsbegrensinger 
m.m. som følger av forskrifter for anadrom fisk (nærmere bestemt forskrift om fiske etter anadrome 
laksefisk i vassdrag og forskrift om redskaper mv. ved laksefiske, og eventuelle bestemmelser i 
herværende forskrift).  
 
Vi har derimot unntak for en rekke innsjøer hvor det foregår et fiske etter innlandsfisk og hvor 
bifangst av laks og sjøørret er uvanlig. I disse innsjøene gjelder dermed ikke bestemmelsene som er 
fastsatt for fiske etter anadrome laksefisk. Det betyr at du har anledning til å fiske gjedde i Goksjø 
eller sik i Norsjø, uten å forholde seg til bestemmelser for anadrom fisk. Vi har likevel valgt å gjøre 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798/%C2%A77
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798
https://lovdata.no/dokument/LFO/forskrift/2010-03-15-686
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2010-03-15-686
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-851
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-25-256


  Side: 5/9 

noen unntak: Sauarelva mellom Norsjø og Heddalsvatnet er en viktig transportstrekning for 
anadrom fisk og storørret på vei til gyteplassene i Heddøla, og vi har dessverre erfaringer med et 
betydelig tjuvfiske her. Dermed defineres ikke Sauarelva som innlandsvassdrag, og følger 
bestemmelser som for anadrom laksefisk. Dessuten unntar vi alle inn- og utløpselver i disse 
innlandsvanna, inkludert en sone på 100 meter utenfor disse, slik at disse får en strengere 
regulering av hensyn til vandre-, gyte- og oppvekstområder for anadrom fisk/storørret. Merk: denne 
bestemmelsen erstatter tidligere fredningssoner i inn og utløpsos innsjøene i Hagnesvassdraget, 
men beskyttelsen er tilsvarende. 
 
Det er tradisjoner om et fiske etter bl.a. gjedde og karpefisk i anadrom del av Skiensvassdraget og 
Aulivassdraget. Tilgjengelighet for alle typer fiske er viktig i et folkehelseperspektiv, og kommer i 
disse tilfellene ikke i konflikt med anadrom fisk. Vi viderefører derfor bestemmelse fra tidligere 
forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark, med åpning for fiske etter 
innlandsfisk i nedre del av Skiensvassdraget fra 1. januar til 31. august og til 30. september i øvre 
deler. I sesongen for laksefiske skal man selvsagt løse fiskekort selv om man fisker etter andre arter. 
Vi foreslår også å videreføre bestemmelsen fra tidligere forskrift om fiske og fredningssoner i 
vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold, med åpning for fiske etter innlandsfisk i Aulielva. I 
nevnte forskrift var denne åpninga begrensa i tid fra 1. april til 31. mai. Vi foreslår å utvide denne 
perioden til 31. juli. Oppgang av anadrom fisk i Aulielva skjer i all vesentlighet etter denne datoen, og 
utgangen av vinterstøing (utgytt laks/sjøørret) skjer normalt før 1. april, slik at fare for bifangst i 
perioden fra 1. april til 31. juli er liten. Aulivassdraget er svært artsrikt, med minst 10 registrerte 
fiskearter. Og i tillegg til gjeddefiske på våren, er fiske etter de ulike artene karpefisk populært blant 
barn og artsfiskere. 
 
 
§ 6. Fredningssoner i innlandsvassdrag 
 
Dette er etter vårt skjønn det viktigste virkemiddelet for ivaretakelse av bestander av storørret. I 
tabellen har vi avgrenset en rekke viktige elvestrekninger og ut- og innløpsoser i de viktigste 
vassdraga, og satt forbud mot fiske med faststående redskap hele året, og forbud mot stangfiske i 
oppgangs- og gyteperiode fra 15. september til 31. desember. Dette intervallet er godt forankret, og 
enkelt å forholde seg til med like regler for alle fredningssoner. Merk at vi i Norsjø og Heddalsvatnet 
kun har avgrenset fredningssoner i utløpene av Bøelva, Sauarelva, Heddøla og Tinnåa, fordi disse 
elvene følger bestemmelsene for anadrom fisk. I de øvrige fredningssonene har vi tatt med utløpsos 
og hele elva så langt opp ørret kan vandre fra innsjøen.  
 
Unntaket for isfiske er for å ikke begrense det tradisjonsrike fiske etter røye på f.eks. Møsvatn og 
Tinnsjøen.  
 
Dette er en delvis videreføring av fredningssoner i forskrift om fiske etter laks, sjøørret og 
innlandsfisk, Telemark, men med noen justerte og forenklede soneavagrensinger, inkludert kart. Vi 
har også foreslått tre ytterligere fredningssoner for å styrke bestandene av storørret. Dette er 
Skarprudstraumen mellom Bandak og Kviteseidvatnet, Dalaåi i Sundkilen (Kviteseidvatnet) og 
utløpet av Mår og Gøyst i Tinnsjøen.  
 
 
§ 7. Fredning av bekker i innlandsvassdrag 
 
I tillegg til de spesifikke fredningssonene i eller utenfor vassdragene i § 6, foreslår vi en generell 
fredning av alle inn- og utløpsbekker i alle storørretvassdragene (sikre og usikre), i en sone fra 100 
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meter utenfor inn/-utløpet og så langt ørret kan vandre fra 15. september til 31. desember. Fiske 
med faststående redskap i slike bekker er forbudt hele året. 
I alt vil dette skape en juridisk beskyttelse av gyte- og oppvekstområder som vil kunne bidra til å 
bevare bestandene av storørret. 
 
 
Kap. 4. Fiskeredskap og fangstbegrensing 
 
 
§ 8. Tillatte fiskeredskap i vassdrag med storørret 
 
Jamfør føringer fra Miljødirektoratet nevnt innledningen, foreslår vi reguleringer med hensyn på 
redskap og beskatning. Den eneste gjeldende redskapsbegrensingen (for Telemark) er fiske med 
maksimalt 4 stenger i Norsjø og Heddalsvatnet, og vi ønsker å nå spesifisere redskapsbruk nærmere 
i alle storørretvassdrag (sikre og usikre). I bokstav a-e lister vi opp tillatte redskap. Når det gjelder de 
foreslåtte begrensingene på garnfiske, er dette basert på vanlig praksis i andre regioner og med 
bakgrunn i å unngå et selektivt fiske på de største individene. Vi har per nå ikke foreslått å forby bruk 
av garn i sin helhet i disse lokalitetene, fordi det foregår et visst tradisjonelt fiske etter bl.a. sik, som 
ikke vurderes som i konflikt med storørretbestandene. Dessuten er de mest sårbare ut- og 
innløpsosene beskyttet for garnfiske jf. § 6 og § 7. Basert på erfaringer fra kommende periode vil vi 
dog kunne vurdere ytterligere innskjerping i garnfiske ved neste rullering. 
 
 
§ 9. Fangstbegrensing i vassdrag med storørret 
 
Videre foreslår vi å innføre fangstbegrensing ved stangfiske i storørretvassdrag. I de mest sårbare 
bestandene listet i første ledd foreslår vi et fangstvindu på ørret på 30 til 50 cm, som kan beskattes 
med 1 fisk om dagen og 5 fisk i året. All fisk under 30 cm og over 50 cm skal settes ut igjen uskadet. 
Dette er bestander som både har begrensa gyteareal og dermed ungfiskproduksjon, og hvor store 
gytefisker er sjeldne og verdifulle for bestanden.  
Bestandene i andre ledd er av mer usikker karakter og verdi, og her har vi valgt å kun innføre et 
minstemål på 30 cm, da vi ikke per nå har holdepunkter for å innføre strengere begrensinger her.  
Etter hvert som kunnskapsgrunnlaget bedres og vi høster erfaringer, vil en slik ordning kunne 
evalueres og eventuelt spesifiseres vassdragsvis, dvs. legge til rette for en adaptiv forvaltning. 
 
 
§ 10. Trollingkort 
 
Informasjon om bestandsstruktur- og størrelser av storørret er begrenset i alle storørretvassdragene 
våre. Vi har noe informasjon om ungfisktettheter og gytefisktellinger i de viktigste innløpelvene til 
Bandak, Norsjø, Heddalsvatnet og Seljordsvatnet, samt noen undersøkelser av genetikk. For å kunne 
sørge for en forvaltning som er basert på oppdatert kunnskap om bestandene og som er tilpasset 
lokale forhold, ønsker Statsforvalteren å organisere innhenting av slik kunnskap gjennom frivillige 
ordninger. Vi foreslår derfor en bestemmelse som åpner for et «trollingkort».  
 
Dette medfører at det kan dispenseres fra bestemmelsen om maksimalt fire stenger, mot at det 
leveres inn fangstrapport, inkludert prøvetaking av eventuell fanget ørret over 40 cm - både 
skjellprøve og vevsprøve. Et begrenset antall kvalifiserte søkere vil motta en skriftlig, tidsbegrenset 
dispensasjon, inkludert skjellkonvolutt, pinsett, glass og saks til vevsprøve, samt instruks om 
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prøvetaking. En slik dispensasjon er tenkt å gjelde for de vassdraga eller deler av vassdrag (herunder 
fritt midtparti) der det er fritt fiske, men det er frivillig for lokale lag som selger fiskekort å bli med på 
ordningen.  
 
Trollingfiskere er etter vår erfaring i alle vesentlighet entusiaster som også er svært engasjert i 
forvaltning av fisk. Det utvises måtehold og god fang-og-slipp-praksis. Det er derfor viktig at disse 
reguleringene også gjør det mulig å opprettholde denne aktiviteten, men under kontrollerte former. 
Vi mener at et begrenset fang-og-slippfiske med flere stenger ikke vil utgjøre en vesentlig negativ 
påvirkning på bestandene, og verdien av dataene som fremskaffes vil overgå eventuelle ulemper. 
 
 
Kap. 5. Generelle bestemmelser 
 
§ 11. Dispensasjon 
 
§ 12. Kontroll og straffeansvar 
 
§ 13. Ikrafttredelse 
 
Dette er standard formuleringer for forskrifter. 
 
 
Avsluttende kommentarer 
 
I alt håper vi at denne forskriften vil klargjøre og styrke vernet for anadrom fisk og innlandsfisk, 
herunder storørret. Vi ser frem til innspill fra relevante instanser, og ber spesielt grunneierlag som 
driver organisert fiske om å støtte opp under et styrket vern av storørreten. Vi må alle sammen 
bidra. Samtidig må vi innse at sportsfiske er viktig, både i et folkehelseperspektiv, men spesielt for å 
opprettholde lokalt engasjement i vassdragene. Nasjonale og regionale forvaltningsorgan er helt 
avhengig av god lokalt engasjement og kunnskap, og sportsfiske er ofte en kilde til nettopp dette. 
Som et viktig ledd i økt kunnskapsgrunnlag, ville pålagt fangstrapportering av storørret vært et godt 
grep. Per i dag er dette bare mulig der det er lokalt organisert fiskekortsalg gjennom Inatur. 
Forslaget om trollingkort er en måte å starte en slik prosess, og vi håper flere blir med på løsningen. 
 
 
Ønsker innspill 
 
Dersom du har innspill til denne høringen, kan dette gjøres innen 4. februar 2022. Innspill sendes til 
sfvtpost@statsforvalteren.no og merkes med «innspill fiskeforskrift for Vestfold og Telemark». 
Basert på innkomne innspill vil Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vedta ny forskrift som vil være 
gjeldende fra 2022. 
 
 
Med hilsen 
 
Arne Christian Geving (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Irvin Kilde 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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Mottakerliste: 
Norges jeger- og fiskerforbund    
Bamble JFF    
Numedalslågen forvaltningslag    
Lardal JFF    
FNF Telemark    
Skien-Grenlandsfjordene vannområde    
SNO Skien    
Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 
7485 TRONDHEIM 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 
Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 
Kragerøvassdragets grunneierlag    
Aulivassdragets elvelag    
Holmestrand JFF    
Aulivassdraget vannområde    
Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 
Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 
TOJFF    
Notodden JFF    
GFAH    
Sande elvelag    
Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 
Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 
Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 
Tinn JFF    
Fyresdal JFF    
Brunlanes JFF    
Tjølling JFF    
NJFF Telemark    
Numedalslågen vannområde    
Kragerøvassdraget vannområde    
Aust-Telemark vassområde    
Nissedal JFL    
Seljordsvatnet grunneierlag    
Bø og Sauherad jFF    
Midtre Telemark vannområde    
Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Midt-Telemark kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 
Tokke JFF    
Drangedal JFF    
Skien JFF    
Sannidal JFF    
Bandak fiskelag    
Grenland Sportsfiskere    
Lågens Framtid    
FNF Vestfold    
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NJFF Vestfold    
Siljan og Farrisvassdraget vannområde    
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 
Drangedal kommune Gudbrandsvei 7 3750 DRANGEDAL 
Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 
Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 
Kviteseid JFF    
Seljord JFF    
SFFAL    
Tokke-Vinje vassområde    
Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 
Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 
Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 
Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 
Nome JFF    
Bø fiskelag    
Telemarksvassdragets 
fiskeadministrasjon 

   

Skienselva elveeierlag    
Larvik og omegns JFF    
Sandefjord JFF    
SNO Tønsberg    
Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 
Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN 
Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 
Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 


