
«Fagrådet for sjøørret og laks i Skagerrak-Oslofjordregionen» ble konstituert 5.11.96. Det ble 
oppnevnt av Fylkesmannen i Aust-Agder, etter anmodning av daværende Direktoratet for 
Naturforvaltning (DN)*. Bakgrunnen for å oppnevne et fagråd lå i "Handlingsplan for sjøørret på 
Skagerakkysten og i Oslofjorden", en utredning for DN som ble utgitt våren 1996. Senere ble navnet 
endret til Fagrådet for laks og sjøørret på Østlandet.  

VEDTEKTER FOR FAGRÅDET FOR LAKS OG SJØØRRET PÅ ØSTLANDET 

1. Formål  
Fagrådet er et rådgivende organ som skal bistå Miljødirektoratet, regionale og kommunale 
forvaltningsmyndigheter i forhold som gjelder forvaltning av laks og sjøørret. Rådet skal ha en 
samordnende funksjon for å tilstrebe at forvaltningen bygger på og følges opp etter relevante og 
sammenlignbare målestokker. Rådet skal være et informasjonsforum, som samler og formidler 
informasjon til kommuner, organisasjoner, forskningsmiljø og andre som har brukerinteresser eller 
næringsgrunnlag i forbindelse med de relevante fiskeartene eller bestandene.  

Det skal tilstrebes at drøftinger i Fagrådet kan foregå på et tidlig stadium i beslutningsprosessene. 
Med regionen menes innenfor fylkene om ligger omkring Oslofjorden/Østlandet. 

2. Oppgaver 
Forvaltningen kan be rådet om å ta opp saker som har direkte eller prinsipiell betydning for 
regionen eller som går inn i en større nasjonal sammenheng. Dette kan være lokale og regionale 
forskrifter, overvåking, oppsyn, kultivering, kalkingsplaner, driftsplanlegging, fangstregistrering, 
fredningssoner mm.  

Rådet kan etter ønsker fra forvaltningen hente informasjon, uttalelser eller innspill fra de etater og 
organisasjoner som er representert i rådet. Videre kan man kan rette forespørsler ut til en større 
referansegruppe, som kan være myndigheter, kommuner, organisasjoner eller andre aktører, alt etter 
sakens natur. I den sammenheng skal det legges vekt på å få en samordnet praksis og helhetlig 
perspektiv på de ulike områder i regionen.  

Rådet kan drive aktivt informasjonsarbeid, for å øke den generelle forståelsen for å verne, utvikle 
og nytte ressursene av laks og sjøørret i regionen.  

3. Rådets sammensetning  
Rådet skal i utgangspunktet ha en fast sammensetning, i tillegg skal man ha en fast referansegruppe, 
som kalles inn til møter, for informasjonsutveksling og rådføring etter hvilke saker som skal drøftes. 
Rådet skal bestå av minst en representant for følgende etater og organisasjoner:  

• Statsforvaltningen 
• Norges Jeger- og fiskerforbund 
• Fylkeskommunene 
• Statens Naturoppsyn 

Statsforvaltningen skal ha to representanter, hvor den ene skal være rådets formann. Rådet skal ha 
en sekretær, tilknyttet en av statsforvalterne. Rådet kan, etter forslag fra medlemmene eller 
forvaltningsmyndighet, utvide eller innskrenke rådet og dens referansegruppe.  



Referansegruppen kan bestå av: 

• Kommuner 
• Grunneiere  
• Regional fiskerimyndighet 
• Norges Fiskarlag  
• Norges fritids- og småfiskerforbund  
• Norske Lakseelver  
• Elveadministrasjoner 
• Politiet 
• Andre relevante grupper eller organisasjoner 

4. Sekretariat.  
Sekretæren skal ha til rådighet omlag 1 månedsverk pr. år, under forutsetning av en tilstrekkelig  
finansiering. Sekretæren skal forberede og innkalle til møter, samt vedlikeholde ulike 
informasjonsplattformer. Det skal drives aktivt informasjonsarbeid gjennom tiltak som brosjyrer og 
faktaark, seminarer, innlegg og spalter i tidsskrift, samt webside.  
 
Rådets sammensetning og referansegruppe skal være oppdatert og ligge på fagrådets hjemmeside, 
der også alle referater fra årlige møter publiseres løpende. 

5. Vedtektsendringer  
Vedtektsendringer skal godkjennes av Miljødirektoratet. Fagrådet skal ha anledning til å uttale seg 
om foreslåtte endringer før de gjennomføres. 

Disse vedtektene er revidert pr januar 2023 


