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Fiskeregler i Sør-Trøndelag  

Her finner du de offentlige fiskereglene for Sør-Trøndelag. Elver og vann kan ha lokale (privatrettslige) regler, 

satt av den som eier fiskeretten, som er strengere eller mer detaljerte enn de offentlige. Informasjon om lokale 

regler finnes på steder hvor fiskekort selges, og på aktuelle nettsider.  Det er fiskerens ansvar å sette seg inn i 

reglene som gjelder.  

Den offentlige fiskeforvaltningen kan ved ekstraordinært vedtak (lakseloven § 11) sette nye regler om 

fangstintensiteten og tillatt oppfisket mengde i vassdrag, eller med øyeblikkelig virkning forlenge eller stoppe et 

fiske når vannføringen eller andre særlige forhold tilsier det. Dette vil i tilfellet kunngjøres. 

 

Generelt om fiske etter laks og sjøaure  

 

Vinterstøing 

Vinterstøing er fisk som har overlevd gyting og som står igjen på elva om vinteren.  Den er viktig for bestanden, 

og det er derfor forbudt å fiske den. Fanget vinterstøing skal settes ut igjen på en skånsom måte. 

Fiskeravgift  

Alle som har fylt 18 år og som skal fiske etter laks og sjøaure i elvene må betale fiskeravgift til staten. Det 

samme gjelder alle som skal fiske med faststående redskap i sjøen. For annet fiske etter laks og sjøaure i sjøen er 

det ikke nødvendig å betale fiskeravgift.  

Les mer om fiskeravgift her 

 

 

Fiske etter laks- og sjøaurefiske i vassdrag  

 

Fiskekort  

Før fisket starter må du kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettighetshaveren (grunneier). Den 

som selger fiskekort eller stiller fiske til disposisjon på annen måte, har plikt til å forvisse seg om at 

fiskeravgiften er betalt.  

Tillatte redskaper  

Det er kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Følgende agn er tillatt: mark, sluk, spinner, wobbler og flue.  

Det er ikke tillatt å rykke/krøke fisk, og det er derfor innført bestemmelser om krokstørrelse (avstanden mellom 

krokstamme og krokspiss kan være maks 13 mm, for enkeltkrok maks 15 mm).  

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Det er tillatt med inntil 2 agn pr. 

stang eller håndsnøre. Det vil si at det kan brukes to fluer på fortommen, eller en opphengerflue over sluken. Ved 

fiske fra båt er det tillatt å bruke 2 stenger eller håndsnører pr. båt, men kun ett agn pr. stang eller håndsnøre. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Fritidsfiske/Fiskeravgift/
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Redskapsreglene er mer detaljerte - se Forskrift om oppgaveplikt og redskaper  

Fisketider og spesielle bestemmelser for enkeltvassdrag  

Fisketider og spesielle bestemmelser for enkeltvassdrag framgår av fisketidsforskriften for vassdrag, der det er 

listet fylkesvis og alfabetisk;  

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag 

Fiskereglene kan avvike for enkelte vassdrag på grunn av dispensasjon gitt av Miljødirektoratet. Dette vil framgå 

av lokalforvaltningens nettsider. 

Døgnkvoten defineres som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av 24 timer 

(fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger tidsangivelsen på fiskekortet, for ukekort og sesongkort gjelder datodøgnet. 

Ordninger med kort som varer kortere enn ett døgn gir ikke fiskeren anledning til å fange mer enn døgnkvoten i 

løpet av 24 timer. 

 

Døgnkvoten er personlig og kan ikke overføres til andre. Dette vil si at en fisker som ikke har fylt kvoten i løpet 

av ett døgn ikke kan gi kvoten videre til andre fiskere. Det er heller ikke anledning til å overføre kvoten til neste 

døgn. 

 

Fisk som har klare ytre kjennetegn på å være oppdrettsfisk er unntatt fra døgnkvoten. Fiskeren må ikke være i 

tvil om at fisken er en oppdrettsfisk for å kunne unnta den fra kvoten. Er det tvil, skal fisken regnes som villfisk. 

Vær obs på at spesielt flergangsgytere kan ha fellestrekk med oppdrettsfisk. 

 

Når kvoten er nådd skal fisket avsluttes. Det er for eksempel ikke anledning til å fortsette å fiske etter 

oppdrettsfisk etter at kvoten er nådd.  

Fredningsbestemmelser ved fosser stryk, bruer og trapper 

Det er automatisk fredning etter lakseloven i fisketrapper, renner og lignende. Fredningen gjelder 50 m 

oppstrøms og 50 m nedstrøms, om ikke annet er bestemt. 

 

Sjøfiske etter laks og sjøaure  

 

I Sør-Trøndelag er det ikke tillatt å fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i sjøen i perioden 1. mars – 

30. april. 

Fisket er ellers i året tillatt, men må foregå minst 100 m fra elvemunningen i den tiden det ikke er tillatt å fiske i 

vassdraget. Unntak: Vassdrag som har fredning av sjøaure hele sesongen, og i munningsfredningssoner for laks 

og sjøaure. I disse fredningssonene følger fisketiden for fiske etter anadrome laksefisk fra land og båt, 

bestemmelsene for sjøørret i det aktuelle vassdraget. I munningssoner som omfatter flere vassdrag følger 

fisketiden bestemmelsene for sjøørret i det strengest regulerte vassdraget.  

Munningsfredningssoner for laks og sjøaure i Trøndelag kan sees her ved å trykke «jeg ønsker å …-slå av og på 

kartlag» (rullemeny); velg «Kyst / Fiskeri»; velg «Fredningssoner for laks og sjøørret» og zoom til aktuelt 

område. Fredningssoneforskriften kan lese her. 

I tillegg til de agntypene som er tillatt i ferskvann er det i sjøen også tillatt med annet organisk agn.   

 

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Hver stang eller håndsnøre kan 

ha inntil 2 agn. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke 2 redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt, men kun ett agn 

pr. stang eller håndsnøre.  

http://lovdata.no/forskrift/2003-02-25-256
http://lovdata.no/forskrift/2012-05-10-438
http://www.gislink.no/Kart/Index.html?Viewer=gislink
http://lovdata.no/forskrift/2009-03-30-372
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Faststående redskap 

Av faststående redskaper til fangst av laks eller sjøaure er det kun kilenot og lakseverp som er tillatt i Sør-

Trøndelag.  Før fisket starter må nye fiskere registrere seg i lakseregisteret-sjølaksefiske og betale fiskeravgift 

(etablerte fiskere melder nytt fiske for året og betaler avgift). Mer om fiskeregler, registrering og oppgaveplikt 

kan leses i Lakseregisteret - sjølaksefiske. Betaling via betalingsordning i dette nettstedet er synlig for 

administrator. De som bruker andre betalingsløsninger må sende kopi av kvitteringen til Fylkesmannen i det 

fylket fisket skal skje. 

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk 

 

Fisketider, soner og spesielle bestemmelser for sjølaksefiske  

Fisketider og spesielle bestemmelser for sjølaksefiske framgår av fisketidsforskriften for sjø.  

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen 

Fisketidene for enkelte områder kan avvike etter dispensasjon gitt av Miljødirektoratet. 

Vær oppmerksom på at all sjøørret fanget med faststående redskap i sjøen skal gjenutsettes.  

KART med tidspunkt for start og slutt på fisket i ulike områder 

 

Andre grenser og fredningssoner 

Fisket er knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til fisket på egen grunn og på nærmeste tilstøtende 

grunn. Kilenota må ikke settes nærmere enn 100 meter fra grense elv-sjø (munningen av vassdrag) eller i 

eventuelle fredningssoner i munningen.  

I Sør-Trøndelag er det innført munningsfredningssoner utenfor de fleste vassdragene. Sonene strekker seg fra 

munningen av vassdraget og ut til ei fast linje ute i fjorden. Det er ikke tillatt å sette faststående redskap som kan 

fange laksefisk i fredningssonene. Munningsfredningssoner for laks og sjøaure i Trøndelag kan sees her ved å 

trykke «jeg ønsker å …-slå av og på kartlag» (rullemeny); velg «Kyst / Fiskeri»; velg «Fredningssoner for laks 

og sjøørret» og zoom til aktuelt område. Fredningssoneforskriften kan lese her. 

 

 

Innlandsfiske i innsjøer og vassdrag 

I vassdragsavsnitt hvor anadrom laksefisk finnes, følger fisket etter innlandsfisk reglene for fiske etter anadrom 

laksefisk om ikke annet er bestemt. 

Reglene for fiske etter innlandsfisk framgår av Innlandsfiskeforskriften  Utover reglene i sentral forskrift finnes 

det en egen forskrift for Sør-Trøndelag, som blant annet gir spesielle regler for vassdrag som har både 

innlandsfisk og laks- og sjøaure Forskrift om fiske etter innlandsfisk, Sør-Trøndelag 

 

Ferskvannskreps – regler for fangst av ferskvannskreps kan leses her. Merk at det er forbudt å flytte 

ferskvannsorganismer. Dette er viktig for å stoppe spredningen av signalkreps og krepsepest.  

 

  

https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/
http://lovdata.no/forskrift/2003-02-25-256
http://lovdata.no/forskrift/2012-05-10-431
https://www.fylkesmannen.no/Images/Bilder%20FMST/Milj%c3%b8%20og%20klima/Fiskeoppdrett/Grenser%20sj%c3%b8laksefiske%202017.jpg
https://www.fylkesmannen.no/Images/Bilder%20FMST/Milj%c3%b8%20og%20klima/Fiskeoppdrett/Grenser%20sj%c3%b8laksefiske%202017.jpg
http://www.gislink.no/Kart/Index.html?Viewer=gislink
http://lovdata.no/forskrift/2009-03-30-372
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20090626-0851.html
http://www.lovdata.no/for/lf/fv/xv-20020617-0665.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-13-833?q=ferskvannskreps
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Vær spesielt oppmerksom på følgende regler: 

Ål - alt fiske etter ål i vassdrag ble forbudt fra 1. juli 2009. Se forskrift om fangst av ål her. 

Fiskekort - Før fisket starter må du kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.  

Barns fiske - barn som ikke har fylt 18 år har rett til gratis fiskekort for å fiske med stang i perioden 1. januar til 

20. august i vassdrag der det ikke går anadrom fisk. På samme måte har de rett til gratis fiske med stang uten 

tillatelse fra grunneier i vassdrag hvor det ikke selges fiskekort.  

Redskap og fisketid - det er ikke tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst 

av gjedde), lys, lyster eller lignende redskap. 

Forbudt å bruke fisk som levende agn - det er forbudt å bruke fisk som levende agn i Norge. Forbudet er med 

tanke på å hindre spredning av uønskede fiskearter, og av dyrevernmessige hensyn. Forbudet er hjemlet i Lov 

om dyrevern. Dersom du oppdager at fiskere bruker levende fisk som agn, bør du informere om forbudet på en 

veiledende måte, og melde det til Politiet eller Statens naturoppsyn (se telefonnummer og adresser nederst på 

siden).  

Det er forbudt å transportere eller bære med seg levende fisk i og langs vassdrag. Regelen er satt for å 

hindre spredning av fremmed arter som kan skade stedegen natur.   

Innførsel av meitemark fra utlandet - Meitemark som fiskeren selv har gravd er det lov å ta med til Norge. Det 

må ikke følge med jord/muld eller kompost. Marken bør derfor ha gått seg fri for jord i rent vann på forhånd, og 

fraktes i sagmugg, cellulosemateriale eller ren torv med opphav i europeiske land. 

 

Meitemark som er kjøpt/handlet vil ikke bli tillatt innført hvis innførselen kan utgjøre en risiko for norsk natur. 

Det kan være fare for at fremmede meitemark-arter etablerer seg og gjør skade på stedegne arter, eller at 

meitemarken bringer med seg parasitter eller andre organismer som utgjør en risiko. Ta derfor kontakt med 

Miljødirektoratet for nærmere avklaring i god tid før innførselen skal finne sted.  

For mer utfyllende informasjon om fritidsfiske, se Miljødirektoratets hjemmeside: Fritidsfiske  

 

Fiske etter saltvannsfisk 

Fiskeridirektoratet har en egen nettside om fritidsfiske i sjøen – brosjyren «Kysten er din», med gjeldende regler 

finnes her. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende regler; 

Garn med maskevidde større enn 32 millimeter som brukes til fangst av saltvannsfisk, skal i perioden fra og med 

1. mars til og med 30. september senkes slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten til enhver 

tid. 

I fredningssonene er det ikke tillatt å fiske med garn, nøter (uansett maskestørrelse) eller ruser. Yrkesfiskere er 

delvis unntatt fra forbudet. 

Det er plikt til å sette garnet slik at det ikke fanger laks eller sjøaure. Om kommer til å fange anadrom laksefisk i 

garn tiltenkt for fangst av saltvannsfisk, skal fisken slippes ut igjen uansett om den er død eller levende, og fisket 

skal endres hvis det er stor sannsynlighet for å fangste slik fisk på nytt. 

 

Alt fritidsfiske etter ål i sjøen er forbudt fra 1. juli 2009. 

 

Spørsmål om fiskeregler i sjøen for fiske etter andre arter enn laks og sjøaure rettes til Fiskeridirektoratet tlf. 

03495.  

http://lovdata.no/forskrift/2011-12-20-1463
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Fritidsfiske/
http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske
http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/kysten-er-din
http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/kysten-er-din
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Kontroll og oppsyn med laksefiske 

Statens naturoppsyn, lakseoppsynet for Trondheimsfjorden og sørover, tlf. 95497879. Sentralbord: 03400, 

73580500  

Statens naturoppsyn, lakseoppsynet nord for Trondheimsfjorden, tlf. 91872845. Sentralbord: 03400,73580500 

Politiet, tlf. 02800 

Kystvakta, tlf: 07611 (kystvaktsentralen) 

http://www.naturoppsyn.no/smola/
http://www.naturoppsyn.no/namsos/

