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Vedrørende henvendelse om bruk av midler fra Statens fiskefond
Klima- og miljødepartementet viser til brev 3. februar 2017 fra Noregs Grunneigar- og
Sjølaksefiskarlag (NGSL) vedrørende bruk av midler fra Statens fiskefond (Fiskefondet). Vi
beklager av det har tatt noe tid å besvare brevet.
Etter Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) §
29 første ledd skal det opprettes et fiskefond for å finansiere fiskekulturtiltak. I fondet inngår
inntekter fra fiskeravgift, jf. lovens § 30, og midler som kommer inn som følge av inndragning,
jf. lovens § 47. Fondet forvaltes av Miljødirektoratet, jf. Prop. 1 S (2016-2017) Proposisjon til
Stortinget for budsjettåret 2017 s. 145. Fondet finansierer utgifter over budsjettet kap. 1425
postene 01, 21 og 70, kap. 1420 post 01 og kap. 1410 post 50, jf. tabell 7.9 i Prop. 1 S
(2016-2017).
Fiskefondet styres av Klima- og miljødepartementet innenfor de rammer Kongen gir for
fondets forvaltning og bruken av midlene, jf. § 29 annet ledd. I forarbeidene til denne
bestemmelsen, Ot.prp. nr. 29 (1991-1992) Om lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. s. 58,
heter det at fiskefondet skal styres av departementet innenfor de rammer for fondets
forvaltning og bruken av midlene som fastsettes i behandlingen av statsbudsjettet. Dette
innebærer at forvaltningen av fiskefondet skal skje innenfor de rammene som fastsettes i
statsbudsjettet, og innenfor andre eventuelle føringer gitt av departementet, som for
eksempel forskrift eller rundskriv. Statsbudsjettet og føringer i for eksempel forskrift eller
rundskriv utdyper innholdet i lakse- og innlandsfiskloven § 29.
Bruken av midlene fra fondet må også være innenfor lakse- og innlandsfisklovens formål.
Lovens formål er å "sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres
leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven
og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi
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grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for
rettighetshavere og fritidsfiskere", jf. § 1.
Det er gitt nærmere rammer for bruken av fiskefondsmidlene i statsbudsjettet (Prop. 1 S
(2016-2017) kap. 1425 post 70. Her uttales det at tiltak som kan få tilskudd er tiltak knyttet til
informasjon om og forvaltning av villaks, sjøørret og røye, herunder kultiveringstiltak,
driftsplanlegging, og praktisk nytta forskning og overvåking. Det kan videre bli gitt tilskudd til
tiltak som bedrer tilgangen til og muligheten for fiske for allmennheten og tiltak rettet mot
rekruttering eller stimulering til fiske. Det uttales at målet med tilskuddsordningen er å
medvirke til å sikre og utvikle bestander av vill anadrom laksefisk og legge til rette for og
motivere til fiske.
Det er også gitt nærmere føringer for bruken av fiskefondsmidlene i Forskrift 25. november
2014 nr. 1530 om tilskudd til anadrome laksefisk (Forskrift om tilskudd til anadrome
laksefisk). I forskriftens § 1 om formålet med ordningen heter det at tilskuddsordningen "skal
bidra til å sikre og utvikle bestander av ville anadrome laksefisk og legge til rette for fiske
etter anadrome laksefisk." Etter forskriften § 2 kan det tildeles tilskudd til informasjon om og
forvaltning av villaks, sjøørret og sjørøye, til anvendt forskning og overvåking, tiltak som
bedrer tilgangen til og muligheten for fiske for allmennheten, og tiltak rettet mot rekruttering til
eller stimulering til fiske.
I 2005 ble det opprettet Samrådsmøte for Statens fiskefond. Samrådsmøtet består av
representanter for brukerinteressene - Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund,
Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag, Fylkesmannen og Kommunesektorens
organisasjon. Samrådsmøtet blir gjennomført hvert år i regi av Miljødirektoratet, og her
drøftes bruken av fondsmidlene for å sikre at midlene brukes i henhold til formålet med
ordningen.
De senere årene er det jobbet systematisk for å øke andelen av midlene i fiskefondet som
går til tilskudd, samt med å redusere de administrative kostnadene og bruk av midler til
prosjekter i regi av den offentlige forvaltningen. I 2010 ble 57,58 prosent av
fiskefondsmidlene disponert til tilskudd, og i budsjettet for 2017 er 80,09 prosent av
fiskefondsmidlene planlagt disponert til tilskudd. Langt over halvparten av tilskuddsmidlene
går til lokale tiltak.
Økningen i tilskuddene til Norske Lakseelver skyldes blant annet omlegging til økt lokal
rettighetshaverstyrt forvaltning av laksevassdrag. I forbindelse med implementering av
forskrift om pliktig organisering av laksevassdrag har Norske Lakseelver ivaretatt en
veiledningsrolle og dermed avlastet offentlig forvaltning.
Norske Lakseelver har fått tilskudd til informasjon om og forvaltning av villaks, tiltak som
bedrer tilgangen til og muligheten for fiske for allmennheten, og tiltak rettet mot rekruttering til
eller stimulering til fiske. Tilskuddsmottaker har levert sluttrapporter og sluttregnskap i tråd
med kravene i Forskrift om tilskudd til anadrome laksefisk § 4. Etter departementets
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vurdering er tildelingene av tilskudd til blant annet Norske Lakseelver godt innenfor formålet
med tilskuddsordningen, og departementet har ingen merknader til Miljødirektoratets tildeling
av tilskudd.
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