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Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome
laksefisk i 2016
Miljødirektoratet viser til e-post til fylkesmennene datert 8. september 2014, til
forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og
forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Vi
viser også til revidert bakgrunnsnotat og retningslinjer for regulering av fiske etter
anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016 (vedlagt).
Forskriftene for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø skal revideres, med sikte på å
innføre nye forskrifter fra fiskesesongen 2016. Den siste store gjennomgangen av
reguleringsbestemmelsene skjedde i 2012. Etter dette har det bare vært gjennomført mindre
justeringer. I enkelte regioner ble det imidlertid blitt innført ekstraordinære reguleringer i sjø og
elv både i 2013 og 2014 som følge av svikt i innsiget av laks.
Revisjonsprosessen startet opp i desember 2014, og det er lagt opp til at det fattes vedtak i
november/desember 2015. Prosessen blir i stor grad lagt opp på samme måte som ved revisjonen i
2012, med noen få unntak: Det blir ingen arbeidsgruppe for Nord-Troms og Finnmark og det legges
opp til at vedtak skal fattes før årsskiftet. Detaljert fremdriftsplan for fiskereguleringene ligger som
vedlegg til retningslinjedokumentet.
Vi ber fylkesmennene ta kontakt med lag og organisasjoner i sitt fylke for å informere om opplegget
for prosessen, og invitere lokale lag og organisasjoner til å gi innspill i forbindelse med forslag til
endring av reguleringsbestemmelsene, jf. vedlagte retningslinjer. Vi minner om at godt organiserte
elveeierlag kan fremme egne forslag til reguleringsbestemmelser for vassdraget. Slike forslag skal
legges til grunn av fylkesmannen dersom de ikke åpenbart strider mot vedlagte retningslinjer.
Oversikt over endringsforslag med begrunnelse sendes Miljødirektoratet innen 27. mars 2015 på
skjema (ettersendes), jf. fremdriftsplan for fiskereguleringene. Miljødirektoratets forslag til
regulering i sjø og elv sendes ut på høring i uke 24 med høringsfrist 4. september 2015.
Fylkesmennene oversender oppsummering av høringsforslag til direktoratet 9. oktober 2015.
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Vi gjør også oppmerksom om at Miljødirektoratet har opprettet en hjemmeside som gir berørte
parter og andre interessenter oversikt over aktiviteter og dokumenter som er knyttet til
hovedrevisjonsprosessen. Informasjon finnes på følgende nettside:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Fiskeregler-og-reguleringer/Reguleringer-for-anadrom-laksefisk-2016/
Revisjon av regioninndeling i Finnmark
Ny kunnskap fra Kolarctic salmon-prosjektet, som har brukt genetiske markører for å blant annet å
identifisere laksens migrasjons- og beskatningsmønster i sjølaksefisket langs kysten av tre nordligste
fylkene, gir grunnlag for å vurdere om dagens regioninndeling bør justeres. Etter oppdrag fra
Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet forslag til revisjon av
regioninndeling i Finnmark. Anbefalingene fra rapporten vil danne grunnlag for å vurdere om det er
behov for å justere gjeldende regioninndeling i Finnmark fylke. På bakgrunn av forslag til revisjon
av regioninndeling, ber vi Fylkesmannen i Finnmark forelegge forslaget fra NINA i forbindelse med
de lokale og regionale prosessene.
Eventuelle innspill og forslag til revisjon av regioninndeling sendes til direktoratet sammen med
forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for regulering av fiske. Vi gjør oppmerksom på at
endring av regioninndeling ikke vil tre i kraft før etter 2017, og at eventuelle endringsforslag for
sjølaksefisket i Finnmark i forbindelse med fiskereguleringene skal bygge på dagens regioninndeling.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Raoul Bierach
seksjonsleder

Sindre Eldøy
rådgiver
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Adresseliste:
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark /
Finnmárkku Fylkkamánni
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag /
Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni
Fylkesmannen i Vest-Agder

Postboks 788 Stoa
Postboks 1604

4809
3007

Arendal
Drammen

Statens hus
Postboks 2603
Postboks 7310
Postboks 2076
Postboks 325
Fylkeshuset
Moloveien 10

9815
3702
5020
3103
1502
6404
8002

Vadsø
Skien
Bergen
Tønsberg
Moss
Molde
Bodø

Postboks 2600
Postboks 8111 Dep
Postboks 59 Sentrum
Njøsavegen 2
Postboks 4710 Sluppen

7734
32
4001
6863
7468

Steinkjer
OSLO
Stavanger
Leikanger
Trondheim

Postboks 6105
Postboks 513 Lundsiden

9291
4605

Tromsø
Kristiansand S

1378
0135
7462

NESBRU
OSLO
Trondheim

0183
0115

OSLO
OSLO

0130

OSLO

9811

VADSØ

Kopi til:
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Postboks 94
Norges Bondelag
Postboks 9354 Grønland
Norges Fiskarlag
Postboks 1233 Sluppen
Norges Grunneigar- og sjølaksefiskarlag
Sør-Varanger sjølaksefiskarlag
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
Norges Skogeierforbund
Postboks 1438 Vika
Norske Lakseelver
Sametinget
WWF Norge
Postboks 6784 St. Olavs Plass
Finnmarkseiendommen /
Finnmárkkuopmodat
Postboks 133
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Lakseelvene i Finnmark

Vedlegg
1 Bakgrunnsnotat for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016
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