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Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome
laksefisk fra 2021
Miljødirektoratet viser til framdriftsplan for regulering av fiske etter anadrome
laksefisk fra 2021 og oversender med dette retningslinjer for regulering av fiske
etter anadrome laksefisk.
Forskriftene for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø skal revideres, med sikte på å
innføre nye forskrifter fra fiskesesongen 2021. Revisjonsprosessen startet opp i desember 2019, og
det er lagt opp til at det fattes vedtak i desember 2020.
I retningslinjene gis en framstilling av de overordene målsettingene og rammene for reguleringer av
fisket etter anadrome laksefisk. Innholdet i dokumentet skal brukes av lokal forvaltning,
Fylkesmannen og Miljødirektoratet ved utarbeiding av fiskebestemmelsene.
Vi ber fylkesmennene ta kontakt med lag, organisasjoner og kommuner 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
tilfredsstillende 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. Forslag til endringer og Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger sendes
Miljødirektoratet innen 3. april 2020 på skjema (ettersendes), jf. framdriftsplan for
fiskereguleringene. Fylkesmannens ansvar og oppgaver i forbindelse med reguleringen framgår av
vedlagte retningslinjer.
Miljødirektoratet har opprettet en hjemmeside som gir berørte parter og andre interessenter
oversikt over hovedrevisjonsprosessen. Informasjon kan finnes på:
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/forvalte-fisk/fiskeregulering/
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