
 
 
 

Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og 

innlandsfisk, Vestfold og Telemark 
 

Hjemmel: Fastsatt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark xx. xx 2022 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 

47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 15, § 34 og § 40, jf. delegeringsvedtak 27. 

november 1992 nr. 864, forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps 

(innlandsfiskeforskriften) § 3, og forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag 

§ 7. 

 

Kap. 1. Virkeområde og definisjoner 
 

§ 1. Virkeområde 

 

 Denne forskriften regulerer fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og 

Telemark, ut over det som er fastsatt i Lov om laksefisk- og innlandsfisk m.v., forskrift om fiske 

etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps, forskrift om redskaper mv. ved laksefiske og forskrift 

om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.  

 

 

§ 2. Definisjoner 

 

Anadrom laksefisk: Laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av 

ferskvann for å reprodusere, samt rogn og yngel av slik fisk. I Vestfold og Telemark gjelder dette 

laks og sjøørret. 

 

Innlandsfisk: All annen fisk i vassdraget enn anadrom laksefisk samt rogn og yngel av slik fisk, 

med unntak av ål (som er fredet). 

 

Anadrome vassdrag: Elver, bekker og vann med anadrome laksefisker.  

Innlandsvassdrag: Elver, bekker, vann og tjern der anadrome laksefisk ikke når opp på grunn av 

fysiske hindringer. I Vestfold og Telemark er i tillegg noen innsjøer på anadrom strekning definert 

som innlandsvassdrag, se § 5.  

 

Soneangivelse: Koordinater angis i EU89 sone UTM-sone 33. 

 

 

§ 3. Fredningssoner i anadrome vassdrag 

I følgende områder (sone a-e) er alt fiske forbudt hele året. Sonene fremgår også på 

kartvedleggene som er en del av denne forskrift (Vedlegg 1).                                            

 

Sone Område Soneforklaring Koordinatfestet 

yttergrense 

a 
Skien – 

Klosterfossen 

I et område avgrenset av strandlinjen og en rett linje 

fra sørlig (A) til nordlig (B) brufundament for bilvei og 

Punkt A (6574536 192356) 
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opp forbi reguleringsdam og fisketrapp til vestlig (C) og 

østlig (D) fundament for gangbru.   

Punkt B (6574562 192358) 

Punkt C (6574639 192154) 

Punkt D (6574659 192259) 

b 
Skien – 

Møllefossen 

I et område avgrenset av strandlinjen og en rett linje 

mellom sørvestre hjørnet av Møllebygget (A) til 

bryggekant sør for hotellet på motsatt bredd (B) og 

opp forbi kraftverk og fisketrapp til gang- og sykkelvei 

over tilløpskanalen til kraftverket (C, sør, D, nord).  

Punkt A (6575300 192412) 

Punkt B (6575307 192509) 

Punkt C (6575402 192303) 

Punkt D (6575417 192294) 

c 
 

Skien – Skotfoss 

I et område avgrenset av strandlinjen og en rett linje 

mellom nedsatte merker på søndre (A) og nordre (B) 

side av elven nedenfor kraftverksutløpet og opp forbi 

reguleringdam og fisketrapp til nedsatte merker ved 

sørlige (C) og nordlige (D) side av elven. 

Punkt A (6575923 187907) 

Punkt B (6575996 187917) 

Punkt C (6575918 187719) 

Punkt D (6576008 187633) 

d 
Bliva – 

Gromstulhølen 

Hele del av elv som faller innenfor øvre (A) og nedre 

fredningsmerke (B) som er påtegnet fjellet 

Punkt A (6583187 188723) 

Punkt B (6583152 188739) 

e 
Notodden – 

Tinnåa 

I et område avgrenset av strandlinjen og 

Tinnfossdammen og en rett linje mellom 

fredningsmerke ved kraftstasjonens utløp på østre 

bredd (A) til nordspissen av Tinnesøyran på vestre 

bredd (B).  

Punkt A (6617012 176079) 

Punkt B (6617057 176004) 

 

Egne regler gjelder for fredningssoner i Numedalslågen (hovedvassdraget), jf. forskrift om 

fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.  

 

I et område som strekker seg 50 meter oppstrøms til 50 meter nedstrøms alle øvrige 

fisketrapper i vassdrag i Vestfold og Telemark er alt fiske forbudt hele året.  

 

Kap. 3. Fiske etter innlandsfisk 
 

§ 4. Arter det er tillatt å fiske etter 

 

Det er tillatt å fiske arter av innlandsfisk jf. § 2 i innlandsfiskeforskriften, i tillegg er det 

tillatt å fiske nipigget stingsild og gjørs. 

 

 

§ 5. Åpning av fiske etter innlandsfisk i anadrome vassdrag 

Fiske etter innlandsfisk i vassdrag hvor det går anadrome laksefisk følger i 

utgangspunktet de bestemmelser som er fastsatt for fiske etter anadrome laksefisk. Innsjøene 

Gunnekleivfjorden på innsiden av brua ved Elkem, Sundjordekilen, Norsjø, Heddalsvannet, 

Åsrumvannet og Goksjø regnes som innlandsvassdrag og omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

Unntatt fra dette er alle inn- og utløpsvassdrag og en sone på 100 meter utenfor disse, inkludert 

Sauarelva mellom Norsjø og Heddalsvannet (Akkerhaugen til Bråfjorden).  

Med de utstyrsbegrensinger¹ som gjelder for fiske etter laks og sjøørret, åpnes det i tillegg 

for følgende: 

a) I Skiensvassdraget med unntak av fredningsområder nevnt i § 3 er det tillatt å fiske 

med stang etter innlandsfisk fra 1. januar til 31. august i nedre deler fra Skien til Skotfoss, 

og til 30. september overfor Skotfoss. 

b) I Aulivassdraget ned til Semslinna er det tillatt å fiske med stang etter innlandsfisk fra 1. 

april til 31. juli. 
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Laks og sjøørret som fanges utenfor lovlig fisketid for disse artene skal straks settes ut igjen. 

 

¹Jf. forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome 

laksefisk. 

 

 

§ 6. Fredningssoner i innlandsvassdrag 

 

I følgende områder (sone 1-15) er alt fiske forbudt, med unntak av isfiske, i perioden 15. 

september til 31. desember. Fiske med alle typer faststående redskap er forbudt hele året. 

Sonene fremgår også av kartvedleggene som er en del av denne forskrift (Vedlegg 2).                                            
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Sone Område Soneforklaring Koordinatfestet 

yttergrense  

1 Norsjø – Eidselva Ved Eidselvas utløp, avgrenses av strandlinjen og en rett 

linje fra Romnesoddens sydspiss (A) til øy utenfor 

Eidselvas utløp (Torva, B) og fra samme øy til odde vest i 

Ringsevja (C) opp til Ulefoss kraftverk. 

Punkt A (6586884 174436) 

Punkt B (6586074 174164) 

Punkt C (6585498 174042) 

2 Norsjø – Årnesbukta Ved Bøelvas utløp i Årnesbukta, avgrenset av 

strandlinjen og en rett linje fra merke på land midt i 

Årnesbukta (A), til merke på land ved Nesodden brygge 

(B). 

Punkt A (6596259 169627) 

Punkt B (6594768 171495) 

 

3 Norsjø –

Akkerhaugen 

Ved Sauarelvas utløp ved Akkerhaugen, avgrenset av 

strandlinjen og en rett linje fra nes ytterst på Dingnes 

(A) til utløpet av Kvernbekken (B). 

Punkt A (6596753 173527) 

Punkt B (6597380 174238) 

 

4 Heddalsvannet – 

nord 

Del av Heddalsvannet ved utløpene av Heddøla og 

Tinnåa, avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

merke Notodden båthavn (A) til merket ved Kastet 

båthavn (B). 

Punkt A (6616078 176341) 

Punkt B (6615343 174817) 

 

5 Tinnsjøen – Måna I et område avgrenset av strandlinjen og en linje fra 

enden av moloen ved småbåthavna (A) til liten odde ved 

Barkeriet (B) og opp Måna (inkl. sideelver) til dammen 

ved Dale. 

Punkt A (6659696 154279) 

Punkt B (6660208 154081) 

 

6 Tinnsjøen – Mår og 

Gøyst 

I et område avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

Tinn brygge (A) til brygge øst for Mårvikbukta (B) og så 

langt opp Mår og Gøyst (inkl. sideelver) ørret kan 

vandre fra Tinnsjøen. 

Punkt A (6665406 152648) 

Punkt B (6666623 152805) 

 

7 Tinnsjøen – 

Tinnoset 

I området nord for Tinnosdammen avgrenset av 

strandlinjen og reguleringsdam og en rett linje mellom 

Vigilen (A) og merke på vestsiden (B), ca. 180 m nord for 

dammen. 

Punkt A (6636067 164501) 

Punkt B (6636102 164167) 

 

8 Møsvatn – Kvenna I området avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

utløpet av bekken fra Svartenutdalen (A) til utløp av 

Briskebekken (B) og opp Kvenna så langt ørret kan 

vandre fra Møsvatn. 

Punkt A (6673630 105610) 

Punkt B (6674039 105717) 

 

9 Seljordsvatn – 

Bygdaråi, Vallaråi, 

Kivleåi 

I området avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

utløpet av Drykkebekken (A) til Lyngstad (B) og opp 

Bygdaråi, Vallaråi og Kivleåi (inkl. sideelver), så langt 

ørret kan vandre fra Seljordsvatn. 

Punkt A (6610315 140189) 

Punkt B (6611309 141005) 

 

10 Seljordsvatn – utløp I området avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

merket på Steinsnes (A) til merke nedfor Nøsthaug (B) 

og ned til Herrefoss (inkl. sideelver) og opp 

Hønseåi/Bjønndøla (inkl. sideelver) så langt ørret kan 

vandre fra Seljordsvatn. 

Punkt A (6604660 151434) 

Punkt B (6604893 151344) 

 

11 Toke – Solbergelva 

 

I området avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

Oddebakken (A) til Solbergodden (B) og opp Solbergelva 

så langt opp ørreten kan vandre og opp til en linje over 

Hoseidvatn fra Oseidkåsa (C) til Tippen (D). 

Punkt A (6565904 160539) 

Punkt B (6565783 161590) 

Punkt C (6566679 160436) 

Punkt D (6566662 160392) 

12 Hoseidvatnet – 

Storelva/Tørneselva 

I området avgrenset av strandlinjen og en rett linje over 

Hoseidvatn ved Storelvosen fra Holtebukta (A) til punkt 

(B) på vestre bredde og opp Storelva/Tørneselva til bru 

ved Nordtveit (C, vest) og (D, øst). 

Punkt A (6569020 156122) 

Punkt B (6569024 156041) 

Punkt C (6565380 155687) 

Punkt D (6565387 155719) 

13 Bandak – Tokkeåi  I området avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

Tveitsto (A) til Gunnarshelle (B) og opp i Tokkeåi og 

Dalaåi (inkl. sideelver) så langt ørret kan vandre fra 

Bandak. 

Punkt A (6609358 106062) 

Punkt B (6610049 105961) 

 

14 Skarprudstraumen 

(Bandak – 

Kviteseidvatn) 

I området avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

brygge ved Sandodd (A) til Odden (B) og nedstrøms til 

rett linje fra Spjotsodd (C) til Lyngås (D). 

Punkt A (6601330 128457) 

Punkt B (6601101 128329) 

Punkt C (6598396 132311) 

Punkt D (6598275 132141) 

15 Dalaåi (Sundkilen/ 

Kviteseidvatnet) 

 

I området avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra 

Kviteseid brygge (A) til odde nord for Vesleodde (B) og 

opp Dalaåi (inkl. sideelver) så langt ørret kan vandre fra 

Sundkilen/Kviteseidvatnet. 

Punkt A (6602830 130679) 

Punkt B (6602337 130354) 

 



 
 
 

 

§ 7. Fredning av bekker i innlandsvassdrag 

 

I Norsjø, Heddalsvannet, Tinnsjøen, Bandak, Kviteseidvatnet, Flåvatn, Seljordsvatn, Toke, 

Totak, Møsvatn, Våmarvatn, Fyresvatn, Nisser, Hoseidvatnet, Farris og Hallevannet er det i alle 

bekker og elver ikke nevnt i § 6, i et område 100 m fra inn/-utløpsoset og så langt ørret kan 

vandre, fredet for alt fiske fra 15. september til 31. desember. Fiske med faststående redskap er 

forbudt hele året. 

 

 

Kap. 4. Fiskeredskap og fangstbegrensing 
 

§ 8. Tillatte fiskeredskap i vassdrag med storørret 

Ved fiske i Norsjø, Heddalsvatnet, Tinnsjøen, Bandak, Kviteseidvatnet, Flåvatn, 

Seljordsvatn, Toke, Totak, Møsvatn, Våmarvatn, Fyresvatn, Nisser, Hoseidvatnet, Farris og 

Hallevannet er følgende redskap tillatt: 

a) Stang, pilkestikke eller håndsnøre med sluk, wobbler, pilk, flue, agn eller kunstagn.  

b) Dorging (trolling) med inntil 4 stenger per båt.  

c) Flueoter med inntil 8 enkeltkroker eller dobbeltkroker i maksimal krokstørrelse 8. 

d) Bunngarn med største tillatte høyde 2 meter og største tillatte maskevidde 39 mm. 

e) Flytegarn med største tillatte høyde 6 meter og største tillatte maskevidde 39 mm. 

 

§ 9. Fangstbegrensing i vassdrag med storørret 

Ved fiske med stang i Norsjø, Heddalsvatnet, Seljordsvatnet, Tinnsjøen, Bandak, 

Kviteseidvatnet og Flåtvatn gjelder følgende regler:  

a) All fanget ørret som er kortere enn 30 cm eller lengre enn 50 cm (fangstvindu) skal 

settes uskadet ut igjen. 

b) Hver fisker har lov å beholde inntil 1 ørret i fangstvinduet (30-50 cm) per dag og totalt 

5 ørret i fangstvinduet per år. 

Ved fiske med stang i Toke, Totak, Møsvatn, Våmarvatn, Fyresvatn, Nisser, Farris og 

Hallevannet gjelder følgende regler: 

c) All fanget ørret som er kortere enn 30 cm skal settes uskadet ut igjen. 

 

§ 10. Trollingkort 

 For vassdrag eller deler av vassdrag der det tradisjonelt er fritt fiske (herunder fritt 

midtparti), nærmere bestemt av Statsforvalteren, er det anledning til å søke Statsforvalteren om 

en dispensasjon fra bestemmelsen om maksimalt 4 stenger (trollingkort). Dette innebærer 

anledning til å fiske med 8 stenger per båt mot pålagt fangstrapportering og prøvetaking. Med 

unntak av antall stenger, gjelder øvrige bestemmelser i § 8 og 9. 



 
 
 

 

 

Kap. 5. Generelle bestemmelser 
 

§ 11. Dispensasjon 

Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra denne forskriften. 

 

§ 12. Kontroll og straffeansvar 

Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig (jf. § 42 i lov 

av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.) Brudd på denne forskriften er straffbart, 

jf. § 49 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefiske og innlandsfiske m.v. 

 

§ 13. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks, samtidig oppheves følgende forskrifter: 

- Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark av 8.4.2008 (FOR-2008-04-1665). 
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Vedlegg 1. Fredningssoner i anadrome vassdrag, jf. § 3 sone a-d. 

 

 

Figur 1. Fredningssone § 3a Skien – Klosterfossen og § 3b Skien – Møllefossen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Figur 2. Fredningssone § 3c Skien- Skotfoss. Lenser fremgår med grønn strek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Figur 3. Fredningssone § 3d Bliva – Gromstulhølen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Figur 4. Fredningssone § 3e Notodden – Tinnåa. 

 

 

 

  

  



 
 
 

Vedlegg 2. Fredningssoner i innlandsvassdrag, jf. § 6 sone 1-15. 

 

 

Figur 5. Fredningssone 1, Norsjø - Eidselva. 



 
 
 

 

Figur 6. Fredningssone § 5-2 Norsjø-Årnesbukta. 



 
 
 

 

Figur 7. Fredningssone § 5-3 Norsjø - Akkerhaugen. 



 
 
 

 

Figur 8. Fredningssone § 5-4 Heddalsvatnet nord. 



 
 
 

 

Figur 9. Fredningssone § 5-5 Tinnsjøen - Måna. Merk at fredningssona gjelder opp så langt opp i Måna ørret kan vandre 
(dam Dale). 

 



 
 
 

 

Figur 10. Fredningssone § 5-6 Tinnsjøen – Mår og Gøyst. Merk at fredningssona gjelder så langt opp i Mår og Gøyst ørret 
kan vandre. 



 
 
 

 

Figur 11. Fredningssone § 5-7 Tinnsjøen - Tinnoset. 



 
 
 

 

Figur 12. Fredningssone § 5-8 Møsvatn - Kvenna. Merk at fredningssona gjelder så langt opp Kvenna ørret kan vandre. 



 
 
 

 

Figur 13. Fredningssone § 5-9 Seljordsvatn – Vallaråi, Bygdaråi og Kivleåi. Merk at fredningssona gjelder så langt opp 
Vallaråi, Bygdaråi og Kivleåi ørret kan vandre. 



 
 
 

 

Figur 14. Fredningssone § 5-10 Seljordsvatn utløp. Merk at fredningssona også gjelder så langt opp Hønseåi/Bjønndøla ørret 
kan vandre. 



 
 
 

 

Figur 15. Fredningssone § 5-11 Toke – Solbergelva. Merk at fredningssona gjelder så langt opp Solbergelva ørret kan vandre. 



 
 
 

 

Figur 16. Fredningssone § 5-12 Hoseidvatnet - Storelva/Tørneselva. 



 
 
 

 

Figur 17. Fredningssone § 5-13 Bandak - Tokkeåi. Merk at fredningssona gjelder så langt opp Tokkeåi (inkl. sideelver) som 
ørret kan vandre fra Bandak. 



 
 
 

 

Figur 18. Fredningssone § 5-14 Skarprudstraumen (Bandak/Kviteseidvatnet). 



 
 
 

 

Figur 19. Fredningssone § 5-15 Dalaåi - Sundkilen/Kviteseidvatn. Merk at fredningssona går opp Dalaåi (inkl. sideelver) så 
langt ørret kan vandre fra Sundkilen/Kviteseidvatnet. 

 


