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Forord
Laks har gjennom alle tider vært et attraktivt bytte for folk langs kysten og langs laksevassdragene. Lang
tids erfaring med laksens adferd og stadig utvikling av nye fangstredskaper gjør at laksen enkelt kan
fanges i både sjø og vassdrag. Fangst av laks har påvirket både sammensetning og tallrikhet av
laksestammer og deres evne til å produsere høstbare overskudd. Overbeskatningen har historisk vært
en av de viktigste truslene mot sunne laksebestander. Landets myndigheter har derfor, nærmest til alle
tider, gitt bestemmelser for utøvelse og omfang av laksefiske både i sjø og vassdrag. Ved siden av
biologiske argumenter finnes det kulturelle, økonomiske og andre argumenter for hvordan denne
ressursen skal forvaltes. Dette har ført til at det finnes store lokale og regionale forskjeller i de offentlige
reguleringene av fisket.
Her forsøker vi på en oversiktlig måte å vise hovedlinjene i de offentlige reguleringer av sjø og elvefiske
for hvert fylke. Offentlige reguleringer har gjennom tidene bestått av en lang rekke elementer, noen har
avgjort redusert beskatningen, andre har sannsynligvis ikke gjort det. Vi har valgt å legge hovedvekt på
endring av fisketid i vår framstilling.
DNs arkivansatte Anne-Ma Sigstadstø har velvillig vist oss fram i mørke og dype arkivganger. Tusen takk
for hjelpen! Ansatte ved FeFO og Fylkesmannen i Finnmark har gitt muntlige opplysninger og Morten
Johansen og Steinar Pedersen har bidratt med bakgrunnsmateriale. Takk for bidragene.
Vi takker DN og deres kontaktperson Stig Johansson for oppdraget.

Namsos, oktober 2011

Frode Staldvik
daglig leder
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Innledning
Hovedmålet med de moderne offentlige reguleringer av laksefiske er å tilpasse fisket til situasjonen for
den enkelte bestand. Bestandens produksjonsevne og sammensetning skal bevares – eller utvikles.
Videre blir både kulturelle, økonomiske, dyrevelferd og fordelings hensyn ofte vektlagt. Overfiske, fiske
på blandede bestander og de siste tiårs generelle nedgang i laksebestanden utgjør de viktigste
argumentene for å innføre begrensinger i fisket. Bestemmelser som regulerer antall fiskedøgn og
fiskeperiode for de ulike redskapstypene er hyppigst brukt. En rekke andre tiltak for å regulere fisket er
likevel benyttet; fredningssoner og tildels detaljerte bestemmelser om for eksempel maskevidde, antall
kroker og type lokkemiddel. Vi har ikke vurdert effektene av ulike typer reguleringer.
Mange ulike typer bestemmelser og kombinasjoner av disse gir et svært stort mangfold i reguleringene,
både innen og mellom vassdrag og innen og mellom kystområder. Å framstille de samlede endringene i
regioner over tid i reguleringene av laksefiske med både høyt presisjonsnivå og høy lesbarhet er svært
krevende - om ikke umulig. Vi har i samarbeid med oppdragsgiver har valgt å legge hovedvekt på antall
fiskedøgn, for reguleringer i både sjølaksefiske og i elvefiske.
Offentlige reguleringer av laksefiske gir de ytre tillatte rammene for utøvelse av fisket. I elvefisket er det
i tillegg ofte gitt ulike type bestemmelser av fiskerettighetshavere som ledd i den lokale fiskeforvaltning.
I noen vassdrag kan disse trolig begrense antall fisk tatt på land svært mye. Private oppkjøpsordninger
av kilenotrettigheter i sjø, som for eksempel ble gjort en periode i Trondheimsfjorden, begrenser også
uttaket av fisk. Likevel omfattes slikt ikke av vår sammenstilling, vi har kun vist utviklingen i offentlige
reguleringer. Kun ett unntak er gjort. I grensevassdraget Neiden reguleres garn, kastenot og sportsfiske
av en overenskomst med Finland. Neiden fiskeselskap har i lange tider avstått fra å utøve et “lovlig”
garnfiske, og de har selv lenge begrenset kastenotfisket ned til 20 dager per år.
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Metode
Direktoratet for Naturforvaltnings (DN) aktuelle arkiver er gjennomsøkt etter eldre skriftlige kilder.
Elektroniske versjoner av Lovtidene, hvor alle offentlige lover og forskrifter publiseres, er benyttet for
perioden etter 1985. I tillegg er notater fra DN og andre kilder benyttet.
Det er ingen garanti for at alle offentlige reguleringer av laksefisket er tatt med. Nyere reguleringer
finnes det systematisk og god skriftlig dokumentasjon for. For eldre reguleringer er det mer komplisert.
Ofte finnes skriftlige kilder som “løsbladsystem” sammen med andre offentlige dokumenter - om
skriftlige dokumenter er funnet. Det kan derfor ikke utelukkes at noen offentlige reguleringer ikke har
kommet med.
Det er valgt å starte fremstillingen fra 1850. Perioden frem til 1950 er kun delt i to, deretter vises
utviklingen i 10-års-perioder.
Utvidet fiske i sjø eller elv etter rømt oppdrettslaks er utelatt.

Vassdrag
De ti vassdragene fra hvert fylke med størst gjennomsnittlig fangst i perioden 1997 til 2007 er valgt ut
for å vise gjennomsnittlig fylkesvis utvikling i antall døgn fisketid i elv (Se vedlegg). Der benevningen
antall fiskedøgn brukes i tekst eller figurer er dette gjennomsnittlig antall fiskedøgn for de ti utvalgte
vassdragene fra hvert fylke. Dette gir et objektivt utvalg og representerer en periode med både år med
godt innsig og år med lavt innsig. Hvert av disse vassdragene teller likt der vi fremstiller gjennomsnittet
for disse.
Utvalget består av de beste vassdragene over en tiårsperiode. Det sterkeste virkemiddelet, det å stenge
et vassdrag for alt fiske blir bare brukt i vassdrag i særlig dårlig forfatning. Ingen av disse er med i vårt
utvalg for beregning av gjennomsnittlig fisketid. Derfor nevner vi antall vassdrag der det i 2010 ikke er
åpnet for fiske.
Fredning av deler av vassdrag er ikke tatt med som en faktor ved beregning av gjennomsnittlig fisketid.
Vassdrag infisert med Gyrodactylus salaris er behandlet spesielt. De er kun med i beregningen fram til
1990. ”Gyrovassdragene” har spesielle reguleringer, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir ikke
forvaltningsråd for disse.
Reguleringen av fisketid skjer ikke bare som innkorting i forkant eller etterkant av sesongen. Antall døgn
fisketid er derfor beregnet som perioden hvor fisket er tillatt, minus ukefredning, og i noen tilfeller
døgnfredning. Hvis, for eksempel, døgnfredningen i ei elv har vært 6 timer pr. døgn, er ¼ av fisketiden
for denne elva trukket fra, uavhengig av hvilken tid på døgnet fredningen gjelder.
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Gruppen garnredskap i elv omfatter alle bundne redskaper, som settegarn, kastenøter og nøter med
ledegarn og lignende. Forskrifter som omhandler bruk av teiner og ruser samt ulike lokale tilpasninger
er ikke tatt med, da omfanget av dette har vært relativt beskjedent.

Sjø
Finnmark fylke er delt i fem ulike regioner i gjeldende forskrift (FOR 2010-05-31 “Forskrift om fisketider
for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen”). Reguleringen vises som gjennomsnittlig antall fiskedøgn for
disse fem regionene. Hver region teller likt i framstillingen.
Gjennomsnittet av antall fiskedøgn for krokgarn og kilenot vises for faststående ”garnredskap”.
I fremstillingen er det skilt mellom faststående garnredskap som for eksempel krokgarn og kilenot og
fiske som nå er forbudt som drivgarn og lakseline. For perioden 1990 – 2010 har vi for %-vis utvikling i
fisketid likevel skilt mellom krokgarn og kilenot i Finnmark.
Utviklingen når det gjelder statlige lakseplasser i Finnmark er ikke inkludert her, og heller ikke
munningsfredningene.
Der fylker er delt inn i ulike områder, med tilhørende bestemmelser om fisketid, brukes gjennomsnittlig
fisketid i beregningene. Alle sonene i et fylke er vektet likt, vi har verken tatt hensyn til areal eller antall
aktive fiskere. Eksempelvis var Møre og Romsdal tidligere delt i tre fogderier med ulike bestemmelser
for laksefiske med fasstående garnredskap i sjø, og vi har valgt å brukt gjennomsnittet for disse tre
områdene i illustrasjonene.
De siste års reguleringer er langt mer detaljert enn tidligere. Hovedinndelingen er likevel todelt,
fjordstrøk og kyststrøk, og vi har brukt gjennomsnittet av disse. I forskriftene er det ofte gjort unntak fra
hovedinndelingen for fjorder, også små fjorder, disse har vi oftest ikke tatt hensyn til. Større fjorder som
ikke er åpnet for fiske nevnes de spesielt i teksten. Vi har likevel gjort unntak for Trondheimsfjorden.
Dens utstrekning utgjør store deler av kysten i Trøndelag. Vi har derfor valgt å beregne gjennomsnittlig
fisketid fra kystområdene, fjordområdene i Namdalen og Trondheimsfjorden der vi illustrerer
reguleringene for trøndelagsfylkene.
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Resultater
Det har vært gjennomført flere store endringer i reguleringer av laksefisket i Norge gjennom tidene. En
stor regulering skjedde mellom 1850 og 1900, da både årsfredninger og helgefredninger ble kraftig
utvidet. Års- og ukefredningene er også etter 1900 brukt for å begrense fisketidene både i sjø og
vassdrag.
I tillegg til endringene i års- og helgefredning har reguleringer av redskapsbruken (for eksempel
garnmengde, krokmengde, agntype) blitt brukt for å begrense fisket. Det sterkeste virkemiddelet for å
verne en laksestamme er å ikke åpne for noe laksefiske – det vil si forby alt laksefiske – i deler eller hele
vassdrag eller kystområder.

Norge
I 1850 var det i mer enn halve året åpent for å fiske etter laks med både stang og håndsnøre i elv,
faststående garnredskap i sjø og for garnredskap i elv (figur 1). Perioden fiske etter laks kan foregå er
deretter kortet ned for alle de tre redskapsgruppene. Aller størst innkorting er gjort for fiske med
garnredskap i elv som i all hovedsak ble forbudt i 1980. Kun i Numedalslågen og i noen elver i Finnmark
foregår det ennå fiske med garnredskap i elv.
Lakse- og innlandsfiske loven ble første gang vedtatt i 1964. Da ble blant annet fiskeperioden for
sjølaksefiske innkortet med en måned og fiskeperioden med bunden redskap i elv ble redusert med ca
10 dager og i tillegg ble ukefredningen forlenget fra to til tre dager. Loven åpnet for vel ti dager lengre
fiskeperiode med stang og håndsnøre i elv. Ved revidering av loven i 1992 ble fredningsprinsippet
innført. Det vil si at all laks i sjø og elv er fredet dersom det ikke er åpnet for fiske.
Perioden for stang og håndsnørefiske i elv etter laks er redusert fra gjennomsnittlig vel 200 dager i 1850
til ca 75 dager i 2010. Dette er gjennomsnittet for vårt utvalg, der 10 beste lakseelver per fylke er med.
Krokgarnfiske etter laksefisk i sjø er på strekningen fra Østfold til og med Troms ikke tillat etter år 2000.
Som en overgangsordning ble fiske med krokgarn likevel tillatt til og med sesongen 2002 fra Østfold, til
og med Vest-Agder. Det er nå kun i Finnmark det pågår laksefiske med krokgarn.
Fiske etter laks i sjø med faststående garnredskap er i gjennomsnitt kortet inn fra mer enn 200 dager i
1850 til under 12 i 2010. I løpet av perioden er det i tillegg
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Figur 1. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Elv
Gjennomsnittlig fisketid med stang og håndsnøre per sesong er redusert med ca 60 % fra 1850 og fram
til 2010 (figur 2).
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Figur 2. Figuren viser % vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i elv 1850 til 2010.
De to første tidsintervallene på figuren er på 50 år, mens de øvrige er 10-årsperioder.
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Fredningssoner og stenging av fiske i elv
I 1989 var 15 % av laksevassdragene i Norge (68 vassdrag) stengt for fiske av laks. I 2011 er totalt 120
lakseelver (av 450), altså ca 25 % av elvene, stengt for fiske.
I tillegg til fredninger er det de siste årene, i en rekke vassdrag, innført døgnkvoter, vanligvis på en til tre
fisk pr. døgn.
Allerede i 1930 var det forbudt å fiske i laksetrappene, og alt fiske var forbudt ovenfor og nedenfor dem,
“innenfor en av Kongen nærmere fastsatt grense”. Denne grensen kunne variere noe, og i loven av 1992
ble den generelle grensen for fiske satt til 50 meter ovenfor og nedenfor trappa.
Etter en sterk reduksjon i fisketiden for bruk av bunden redskap i elv etter laks fra 1850 til 1900, var
lengden på fiskesesongen nærmest uforandret fra 1900 til 1960 (figur 3). Denne type fiske ble forbudt i
nesten hele landet i 1980. Kun i enkelte Finnmarkelver og i Numedalslågen er det åpent for denne type
fiske etter 1980.
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Figur 3. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med garnredskap i elv i
Norge fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder

Sjø
Fisketiden for faststående garnredskap i sjø ble redusert med ca 60 % fra 1850 til 1900 (figur 4).
Ytterligere reduksjoner skjedde først fra 1960 til 1970, og fra 1980 til 1990. I 2010 er det deler av kysten
det ikke åpnes for denne type fiske.
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Fiske med stang og håndsnøre i sjøen fra land kan skje hele året uten hensyn til fredningstider. Fisket fra
båt med stang eller håndsnøre følger årsfredningene, men er ikke underlagt ukefredningsreglene.

Norge
fiske med faststående garnredskap i sjø
100

Fisketid (%)

80
60
40
20
0
1850

1900

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Årstall

Figur 4. Figuren viser % - vis endring i fisketid for faststående garnredskap i sjø i Norge fra 1850
til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10 års-perioder.

Finnmark
Regulering av antall fiskedøgn i Finnmark
I elv er den gjennomsnittlige fisketid i for stang og håndsnøre i Finnmark gått fra 210 døgn i 1850 til 70
døgn i 2010 (figur 5). For bunden redskap i elv er gjennomsnittlig fisketid i 2010 5 døgn, og for fiske med
faststående garnredskap i sjø er den i Finnmark 27 døgn.
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Figur 5. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv i Finnmark
Fisketiden for fiske med stang og håndsnøre i elv er redusert med 60 % fra 1850 fram til 2010 (figur 2).
Fiske med stang eller håndsnøre har fra gammelt av ikke vært omfattet av ukefredningene, men det er
nå innført i en rekke laksevassdrag. I 2000 hadde 1 av 59 vassdrag døgnfredning for stangfiske gjennom
gjeldende forskrift, mens i forskriften fra 2010 er 18 av 64 vassdrag i Finnmark pålagt slik døgnfredning.
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Figur 6. Figuren viser % vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i elvene i
Finnmark 1850 til 2010. De to første tidsintervallene på figuren er på 50 år, mens de
øvrige er 10-årsperioder.
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Elvefredninger i Finnmark
I Finnmark var laksen fredet i tre vassdrag i 1989. Ti år senere var det fredning i fire elver, mens 15
hadde fredningssoner. I tillegg til dette var det større fredningssoner rundt laksetrappene i 9 av
vassdragene, og i 1 vassdrag var det innført døgnfredning.
I 2010 var dette endret slik at 24 elver i Finnmark var stengt for fiske av laks. I tillegg hadde 39 fått
innført fredningssoner og i 18 vassdrag var det innført et døgn ukefredning.

Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Finnmark
Det skjedde mange endringer og utvidelser av års- og ukefredninger i fisketid i perioden 1850 til 1900.
Fisketiden for bunden redskap i elv ble fram til 1900 redusert med 60% (figur 7). Den største endringen i
Finnmark nyere tid kom med “Fiskeregler for Finnmark 1966”. “I vassdrag så langt det går laks er det
bare tillatt å fiske med stang og håndsnøre”.
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Figur 7. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med garnredskap i elv i
Finnmark fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Unntatt fra forbudet mot fiske med garnredskap i elv var Altaelva, Tanavassdraget, Neidenelva,
Pasvikelv og Vestre Jakobselv. Reduksjonene i fisketiden etter 1970 skyldes først og fremst
innstramninger av fisketiden i Altaelva. Kastenot og settegarn til fangst av laks i Lakselva ble forbudt i
1979, fisket ble frivillig avsluttet før dette (pers. med. Anton Rikstad).
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Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø i Finnmark
Fra 1850 til 2010 ble fisketiden for faststående garnredskap i sjø redusert med mer enn 80 % (figur 8).
I 1850 varte årsfredningen for laks i 5 mnd; fra 14. september til 14. februar, og helgedagsfredningen
varte bare ett døgn, fra lørdag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00.
Fra 1913 ble høstlaksefiske tillatt i Tanafjorden for oktober og november, og i 1924 i Varangerfjorden for
oktober, november og desember, med ordinær ukefredning disse periodene. Dette fisket pågikk frem til
1974 og bidro mens det pågikk til en %-vis økning for fisketiden i Finnmark.
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Figur 8. Figuren viser % - vis endring i fisketid for faststående garnredskap i sjø i Finnmark fra
1850 til 2010. Drivgarnfiske og lakseline er ikke inkludert. De to første tidsintervallene er på 50
år, mens de øvrige er 10 års-perioder. Det er skilt mellom kilenot og krokgarn for perioden 1990
til 2010. Før den tid er de vist samlet.

Troms
Regulering av antall fiskedøgn i Troms
Gjennomsnittlig fisketid med stang i elv i Troms er redusert fra 210 dager i 1850 til 40 dager i 2010 (figur
9). Fiske med fast stående garnredskap i sjø har gått fra 183 til 11 døgn i samme periode, og fisket med
bunden redskap i elv ble forbudt i 1980.
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Figur 9. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittlig antall fiskedøgn i sjølaksefisket med
faststående garnredskap, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og håndsnøre fra
1850 til 2010 i Troms. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Fisketid (%)

Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv i Troms
Som det fremgår av figur 10. har det skjedd en reduksjon av fisketid i Troms for stangfiske i elv. Fra 1850
– 2010 er fisketiden redusert med nesten 80%. Ukefredning har ikke vært brukt for å regulere fisket med
stang og håndsnøre i Troms. Endringene fra 1900 til 1950 ligger derfor i reduksjon av årsfredningene, de
øvrige endringene er et resultat av økte årsfredninger.
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Figur 10. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i Troms fra 1850
– 2010. De to første tidsintervallene på figuren er på 50 år, mens de øvrige er 10-årsperioder.
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I Troms var det i 1989 forbudt å fiske laks i 5 vassdrag. I 2010 var 3 av 69 vassdrag stengt for laksefiske,
mens det er innført døgn- eller ukefredning samt døgnkvoter på laks i de øvrige vassdragene.

Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Troms
I Troms ble alt fiske med bundet redskap i elv forbudt 23. januar 1980 (figur 11). Fra denne datoen er
det derfor kun fiske med stang og håndsnøre som er tillatt i vassdragene i Troms.
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Figur 11. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med garnredskap i vassdrag i Troms fra
1850 til 2010. Merk at de to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø i Troms
For faststående redskap i sjø har det vært en jevn nedgang i antall fiskedøgn siden 1850 (figur 12). Både
kortere sesong og ukefredning har bidratt til innkorting i fisketiden.
I 2000 hadde området Salangen –Lavangen- Astafjorden og Reisafjorden 7 fiskedøgn mer enn de øvrige i
Troms. reduksjonen i fisketid fra 2000 til 2010 skyldes kortere sesong og at ukefredningen er økt fra 3 til
4 døgn. Området Salangen –Lavangen- Astafjorden –Solbergfjorden og Gisundet ble stengt for fiske med
faststående redskap i 2010.
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Figur 12. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i Troms fra 1850 til
2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10-årsperioder.

Nordland
Fra 1900 har det vært en gradvis nedgang i antall fiskedøgn for stang og håndsnøre i Nordland. For
laksefiske med bunden eller fast redskap har reduksjonen vært kraftigere, og bruk av bunden redskap i
vassdragene ble forbudt i 1980 (figur 13).
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Figur 13. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endringer for stang og håndsnøre i elv i Nordland
Fisket med stang og handsnøre i elv har fra gammelt av ikke vært underlagt ukefredningene.
Reduksjonene i fisketid er et resultat av endringer i årsfredningen for laks (figur 14).
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Figur 14. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i Nordland fra
1850 – 2010. De to første tids-intervallene på figuren er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.
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Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Nordland
I 1850 gjaldt ikke helgefredningene lovlige faste redskaper i elvene. Den store endringen fra 1850 til
1900 er et resultat av forlenget årsfredning og økt ukefredning som også omfattet buden redskap i
elvene (figur 15). Fra 1980 er det ikke lov å fiske med bunden redskap i lakseførende vassdrag i
Nordland.
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Figur 15. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med garnredskap i vassdrag i Nordland
fra 1850 til 2010. Merk at de to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø i Nordland
Det har vært en gradvis reduksjon i antall fiskedøgn for faststående garnredskap i sjø. I 2010 var
fisketiden 3 % av hva den var i 1850 (figur 16).
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Figur 16. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i Nordland
fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10-årsperioder.
Reduksjonen i fisketid i 1990 er et resultat av lengre ukefredning i Nordland, sør for Bodø og Salten. I
2000 var ukefredningen redusert til tre døgn, og Skjomen, Saltdalsfjorden og Beiarfjorden stengt for
fiske med redskap.
Fra 2000 til 2010 i Nordland ble tiden det er tillatt å fiske i sjøen forkortet, og ukefredningen var 5 døgn i
2010. Unntak fra dette er Vefsnfjorden og Beiarfjorden, hvor ukefredninga i 2010 var 3 døgn. Dette året
var Skjerstadfjorden, Leirfjorden, Velfjorden og Bindalsfjorden stengt for fiske med faststående kilenot
og lakseverp.

Nord-Trøndelag
Øking i både års- og ukefredningene i Nord-Trøndelag har ført til en reduksjon i antall fiskedøgn for
faststående garnredskap i sjø (figur 17). Perioden med elvefiske med stang og håndsnøre er tilnærmet
uendret i perioden 1990 til 2010.
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Figur 17. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv i Nord-Trøndelag
Antall fiskedøgn for stang og håndsnøre i Nord-Trøndelag har hatt en jevn nedgang siden 1850 og var i
2010 på rundt 40 % av fisketiden i 1850 (figur 18).
Nord-Trøndelag
fiske med stang og håndsnøre i elv
100

Fisketid (%)

80
60
40
20
0
1850

1900

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Årstall

Figur 18. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i Nord-Trøndelag
fra 1850 – 2010. De to første tids-intervallene på figuren er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.
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Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Nord-Trøndelag
I Nord-Trøndelag ble alt fiske med bundet redskap i elv forbudt 23. januar 1980 (figur 19). Fra denne
datoen er det derfor kun fiske med stang og håndsnøre som er tillatt i vassdragene i Nord-Trøndelag.
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Figur 19. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med garnredskap i elv i
Nord-Trøndelag fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er
10-årsperioder.

Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø i Nord-Trøndelag
Fisket med faststående garnredskap i sjø er kraftig redusert siden 1850 og antall fiskedøgn er nå ca 10 %
av hva det engang var (figur 20). De største endringene skjedde før 1900 med innføring av lengre
årsfredning, og helgefredninger. Områdene ‘kysten av Trøndelag’ og ‘fjordene i Namdalen’ og Indre
deler av Trondheimsfjorden er vektet likt i beregningene vist i figuren.
I 2010 ble det i tillegg ikke åpnet for fiske i Sørsalten, og sesongen var redusert i Foldafjorden.
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Figur 20. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i NordTrøndelag fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Sør-Trøndelag
Fisketiden for stang og håndsnøre ble redusert i perioden fra 1850 til 2010, men mindre enn fisketiden
for faststående redskap i sjø (figur 21). Bunden redskap i elv ble forbudt i 1980.
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Figur 21. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv i Sør-Trøndelag
Fisketiden for fiske med stang og håndsnøre er redusert med ca. 65 % fra 1850 fram til 2010 (figur 22).
Fiske med stang eller håndsnøre har fra gammelt av ikke vært omfattet av ukefredningene, men dette er
nå innført i flere laksevassdrag og utgjør en del av reduksjonene i fisketid.
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Figur 22. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i Sør-Trøndelag
fra 1850 – 2010. De to første tids-intervallene på figuren er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Sør-Trøndelag
Innkortingen i fisketid fra 1960 til 1970 (figur 23) skyldes både kortere fiskeperioder og forlenget
ukefredning. Bruk av bunden redskap i vassdrag ble forbudt fra 23/1-1980. Fra denne datoen er det
derfor kun fiske med stang og håndsnøre som er tillatt i vassdragene i Sør-Trøndelag.
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Figur 23. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med garnredskap i elv i
Sør-Trøndelag fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.
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Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø i Sør-Trøndelag
Det skjedde store endringer både i års- og helgefredning på slutten av 1800-tallet. Siden 1900 har
fisketiden med faststående garnredskap i sjøen i Sør-Trøndelag blitt redusert med mer enn halvparten
(figur 24).

Sør-Trøndelag
fiske med faststående garnredskap i sjø
100

Fisketid (%)

80
60
40
20
0
1850

1900

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Årstall

Figur 24. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i NordTrøndelag fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.
Fisketiden for kilenot og lakseverp var ei uke kortere i Trondheimsfjorden fra og med 2000
sammenlignet med det øvrige Sør-Trøndelag. Åfjord, Vinjefjord, Hemnfjord og Hemne hadde i 2010 noe
lengre fisketid enn resten av fylket.

Møre og Romsdal
Reduksjonen i antall fiskedøgn i Møre og Romsdal har vært fordelt mellom både stang og håndsnøre,
bunden redskap i elv, og faststående garnredskap i sjø (figur 25). Allerede i 1911 ble drivgarn forbudt i
Møre fylke nærmere enn 500 meter fra land, og faststående garnredskap forbudt 3000 meter fra
munning av lakseelv.
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Figur 25. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv i Møre og Romsdal
Det har vært en jevn nedgang i antall fiskedøgn for stang og håndsnøre i elvene i Møre og Romsdal fra
1850 til 2010 (figur 26).
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Figur 26. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i Møre og
Romsdal fra 1850 – 2010. De to første tids-intervallene på figuren er på 50 år, mens de øvrige er
10-årsperioder.
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Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Møre og Romsdal
I 1930 ble det forbudt å bruke kastenot, drivgarn i vassdragene i Nordmøre laksedistrikt, og i 1968 ble
også settegarn forbudt (unntatt Driva). Fra 1980 er alt fiske med bunden redskap forbudt i Møre og
Romsdal (figur 27).
Nedgangen fra 1960 til 1970 skyldes en kombinasjon av kortere fiskesesong og lengre ukefredning, samt
at to elver ble stengt for dette fisket.
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Figur 27. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med garnredskap i elv i
Møre og Romsdal fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er
10-årsperioder.

Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø i Møre og Romsdal
Reduksjonen i fisketid fra 1980 til 1990, og økingen til 2000, skyldes lengre ukefredning i 1990 (figur 28).
Møre og Romsdal er i 2010 inndelt i to soner; kyst og fjorder. Begge sonene er her vektet likt. Også da
fylket var inndelt i de tre fogderiene Nordmøre, Sunnmøre og Romsdal er disse vektet likt.
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Figur 28. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i Møre og
Romsdal fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.
Til tross for at fiskeperioden var to uker lengre i 1990 enn i 2000, var fisketiden likevel kortere i 1990.
Dette var på grunn av at ukefredningen var på fem døgn i 1990, mens den var tre døgn i 2000.

Sogn og Fjordane
I Sogn og Fjordane er det kun fiske med stang og håndsnøre i lakseførende vassdrag, og antall fiskedøgn
har gått langsomt nedover. Det fremgår også av figur 29 at fisketiden for faststående garnredskap i sjø
er redusert siden 1980.
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Figur 29. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv i Sogn og Fjordane
Fisketiden for stang og håndsnøre er redusert som følge av kortere fiskesesong (figur 30). Fra 1900 til
2010 er sesongen redusert med om lag 25%.
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Figur 30. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i Sogn og
Fjordane fra 1850 – 2010. De to første tids-intervallene på figuren er på 50 år, mens de øvrige er
10-årsperioder.
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Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Sogn og Fjordane
I 1980 ble alt laksefiske med bunden redskap forbudt i Sogn og Fjordane. har antall fiskedøgn med
bunden redskap i elv holdt seg relativt jevnt helt frem til forbudet i 1980 (figur 31).
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Figur 31. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med garnredskap i elv i
Sogn og Fjordane fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er
10-årsperioder

Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø i Sogn og Fjordane
Fisketid for faststående garnredskap i sjø i Sogn og Fjordane er redusert med 98 % siden 1850 (figur 32).
Dette skyldes både kortere fiskeperioder og lengre ukefredninger.
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Figur 32. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i Sogn og
Fjordane fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endringen fra 1990 til 2000 skyldes kortere fiskesesong for laksefiske med faststående garnredskap i
sjøen i Sogn og Fjordane. Ukefredningen ble ikke endret i perioden.
I 2000 ble Sognefjorden, Nordfjord og Førdefjorden stengt for fiske, og i 2010 ble fiskesesongen
innkortet.

Hordaland
I Hordaland er alt fiske med faststående garnredskap i sjø opphørt i siste periode, og det åpnes nå kun
for fiske med stang og håndsnøre i elv (figur 33).
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Figur 33. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv i Hordaland

Elvefiske med stang og håndsnøre er i Hordaland omtrent halvert i perioden fra 1900 til 2010 (figur 34).
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Figur 34. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i Hordaland fra
1850 – 2010. De to første tids-intervallene på figuren er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.
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Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Hordaland
I Hordaland ble alt fiske med bundet redskap i elv forbudt 23. januar 1980 (figur 35). Fra denne datoen
er det derfor kun fiske med stang og håndsnøre som er tillatt i vassdragene i Hordaland.
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Figur 35. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med garnredskap i elv i
Hordadland fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder

Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø i Hordaland
I Hordaland er alt laksefiske med faststående garnredskap i sjø opphørt (figur 36). Ingen andre fylker har
hatt tilsvarende reduksjon. Hardangerfjorden og Osterfjorden i Hordaland var stengt også i
fiskesesongen i 2000.
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Figur 36. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i Hordaland
fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10-årsperioder.

Rogaland
Gjennomsnittlig antall fiskedøgn per sesong er redusert for alle tre gruppene (figur 37). Fiske med
bunden redskap i elv er opphørt helt, og det er kun åpent for fiske med faststående garnredskap i sjø i 9.
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Figur 37. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.
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Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv i Rogaland
Det har vært en halvering i antall fisketid i Rogaland fra 1850 og frem til 2010. Figur 38 viser et
gjennomsnitt av fisketid i 10 elver; nedgangen som fremgår i 1990 skyldes at noen av elvene var
midlertidig stengt for fiske i perioden.
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Figur 38. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre i
Rogaland fra 1850 – 2010. De to første tids-intervallene på figuren er på 50 år, mens de
øvrige er 10-årsperioder.

Endring i fisketid med bundet redskap i elv i Rogaland
Mellom 1850 og 1900 gikk antallet fiskedager kraftig ned, både på grunn av økning i årsfredning og
ukefredning (figur 39). Fiske med bunden redskap i vassdragene ble forbudt fra og med 1980.
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Figur 39. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med garnredskap i elv i
Rogaland fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder

Endring i fisketid med faststående redskap i sjø i Rogaland
I 2010 var antall fiskedøgn for laksefiske med faststående redskap i sjøen 10 % av hva det var i 1900
(figur 40).
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Figur 40. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i Rogaland
fra 1850 til 2010. De to første tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10-årsperioder.
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I Rogaland er fiskesesongen for faststående garnsredskap kraftig forkortet i 2010. I tillegg er
ukefredningen i deler av fylket økt til 5 døgn.

Sør- og Østlandet
På Sør- og Østlandet har fisketiden for stang og håndsnøre hatt en svak nedgang fra 1900, mens fisketid
for redskap i sjø og elv er redusert mye (figur 41). Sur nedbør forårsaket laksedød og stengte
laksevassdrag i en periode. Kalking og reetablering av laks har gitt flere fiskedøgn i perioden 2000 –
2010.
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Figur 41. Figuren fremstiller utviklingen i gjennomsnittelig antall fiskedøgn per sesong etter laks
med faststående garnredskap i sjø, elvefiske med garnredskap og elvefiske med stang og
håndsnøre fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10årsperioder.

Endring i fisketid med stang og håndsnøre i elv på Sør- og Østlandet
Det fremgår av figur 38 at antall fiskedøgn for stang og håndsnøre har endret seg relativt lite fra 1900 og
frem til 2010. Nedgangen i 1990 skyldes midlertidige stengninger av sure laksevassdrag.
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Figur 42. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med stang og håndsnøre på strekningen
fom. Østfold tom. Vest-Agder fra 1850 – 2010. De to første tids-intervallene på figuren er på 50
år, mens de øvrige er 10-årsperioder.

Endring i fisketid med bundet redskap i vassdrag på Sør- og Østlandet
Fra 1980 er det kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre i de lakseførende vassdragene på Sør- og
Østlandet. Unntaket fra dette er Numedalslågen, hvor fisket med historiske redskaper som gip, flåte,
mælkast, drivgarn og teiner fortsatt drives, det gjør utslag i figur 43. Reduksjon i fisketid frem til og med
1970 gjenspeiler både stopp i dette fisket i nesten alle elver, innkortninger i fiskesesongen og øking i
ukefredninger.
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Figur 43. Figuren viser %-vis endring i gjennomsnittelig fisketid for fiske med bunden redskap i
elv i på strekningen fra Østfold til og med Vest-Agder fra 1850 til 2010. De to første tidsintervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10-årsperioder.

Endring i fisketid med faststående garnredskap i sjø på Sør- og Østlandet
Endringen fra 1980 til 1990 kommer både av kortere fiskesesong og økt ukefredningen økte (Fig. 44)
Reduksjonen i fisketid i 2010 skyldes en tidligere avslutning av lakse-sesongen.

Sør-Østlandet
fiske med faststående garnredskap i sjø
100

Fisketid (%)

80
60
40
20
0
1850

1900

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Årstall

Figur 44. Figuren viser %-vis endring i fisketid for fiske med faststående redskap i sjø i Fylkene
Østfold, Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Telemark og Vest-Agder fra 1850 til 2010. De to første
tids-intervallene er på 50 år, mens de øvrige er 10-årsperioder.
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Reguleringer av laksefiskerier som nå er avviklet
Regulering av drivgarn fiske etter laks langs norskekysten
Drivgarnfisket etter laks ble forbudt fra og med 1989. Tidligere var det stort omfang på dette fisket og
etter hvert ble det innført offentlige reguleringer. Under vises denne utviklingen.
1893: Bruken av drivgarn forbys i Hammerfest, og mange av de lakserike fjordene i Finnmark fulgte
etter.
1969: Drivgarnsfisket ble forbudt innenfor grunnlinjen. Det ble gitt dispensasjon til å fiske innenfor
grunnlinjen i Lofoten.
1970: Drivgarnsfiskerne ble gitt dispensasjon til å fiske innenfor grunnlinjen i Trøndelag.
(Fra 1975 var det forbudt for norske borgere og norske selskaper å fiske utenfor den norske
fiskerigrensen)
1979: Etter ti år med forbud mot drivgarnsfiske innenfor grunnlinjen ble det innført konsesjonsordning
for drivgarnsfiske. Dette ble gjort for å begrense det effektive fisket kun til dem som drev det som
næring, eller del av næring. Det første året ble det gitt ut 708 konsesjoner.
Samme år ble det i tillegg innført begrensninger på hvor mange drivgarn en båt kunne sette. Maksimum
garnmengde var på 20/40/60 garn for hhv. 1, 2 og flermannsbåter.
Det ble også opprettet forbudssoner for drivgarnsfiske på strekningen Lista-Svenskegrensen og fra
Nordkapp og østover til den Russiske grensen.
1981: Maksimumstall på drivgarn pr. båt settes ned til 20-35-50 drivgarn for henholdsvis 1-2 og
flermannsbåter. Det ble avholdt en ny konsesjonsrunde på drivgarnsfiske, og tak for antall konsesjoner
ble satt på 708.
1983: Ny konsesjonsrunde drivgarnsfiske, 633 konsesjoner ble gitt ut. Drivgarnsfiske gitt dispensasjon
til å fiske innenfor grunnlinjen i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland.
1986: Drivgarnsforbudet vedtatt med virkning fra 1989-sesongen. Gjeldende konsesjoner for
drivgarnfisket ble forlenget til og med 1988.
1989: Forbudet mot drivgarnsfiske trer i kraft.
I 1992 ble forbudet mot drivgarnfisket gjort permanent
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Linefisket etter laks i havet
Det tidligere omfattende linefisket etter Norsk laks i havet er stanset. Først langs norskekysten, deretter
som følge av internasjonale avtaler. Parallelt med utviklingen av drivgarnfisket ble det fisket med
lakseline i åpent hav utenfor norskekysten. Danske fiskere drev lakseliner utenfor Finnmark fra 1963, og
det skjedde en overgang fra drivgarnfiske til det effektive drivlinefisket. Dette fisket ble drevet i
norskehavet, i internasjonalt farvann. I 1971 ble årsfredning vedtatt i NEAFC fom. 30/6 tom. 5/5, og
fredningssoner ble opprettet. I 1975 ble det forbudt for nordmenn å fiske laks utenfor norsk
fiskerigrense, og i 1977 ble økonomisk sone opprettet utenfor norskekysten og utenlandske fiskere ble
derved skjøvet lengre ut.
På 80- tallet ble det startet linefiske etter laks i havet i frisonen utenfor Færøyene. Det ble der fisket på
laks fra ulike bestander, og gjenfangst av merket laks antydet en stor andel norsk laks. Dette fisket ble
etterhvert regulert av internasjonale avtaler.

Andre type reguleringer
Bruk av line i elvene ble forbudt allerede i 1863, og linefisket i sjø ble forbudt i Norsk farvann 27/2-1950.
Fisket med garnredskap i vassdragene tok slutt i Finnmark i 1966 (med unntak av Alta og
Tanavassdraget, samt grenseelvene) og 1980 ble dette også innført for alle vassdrag fra Rogaland til
Troms.
I 1969 ble drivgarnfisket etter laks, sjøørret og sjørøye forbudt innenfor grunnlinjen. Konsesjonsordning
for drivgarnfisket ble innført for å begrense dette effektive fisket til utøvere som drev det som næring,
708 konsesjoner ble delt ut. Det ble også innført begrensninger på antall garn pr båt, og forbudssoner
mot drivgarnfisket ble opprettet på strekningen fra Lista til Svenskegrensen og fra Nordkapp til
Russegrensen.
Det ble innført totalforbud mot kastenot og settegarn i sjøen i 1979, og i 1980 ble fredningstiden for
sjøfisket utvidet fra 1. mai til 31. mai.
Drivgarnforbud ble vedtatt i 1986, med virkning fra 1989.
Nedsenkingspåbud fra 1989: fangstdelen av garn skal senkes slik at det står minst 3 meter under
overflaten til enhver tid.
I 1992, med den nye Lakseloven, ble fredningsprinsippet innført. Tidligere var fiske tillatt med mindre
det var fredningstid. Den nye loven betyr at all anadrom laksefisk er fredet med mindre fiske er tillatt

42

Utviklingen av offentlige reguleringer i laksefiske i sjø og vassdrag 1850 -2010
med hovedvekt på fisketid
Reguleringer av laksefisket utenfor grunnlinjen
Norge opprettet først en fiskerigrense på 12 nautiske mil, med 4-mil-sone utenfor Jan Mayen. En ny og
mer detaljert fiskerilov kom i 1966.
Lov av 17. Juni 1966;
§1 Fiskerigrensen utenfor Norge og Jan Mayen skal gå i en avstand av 12 nautiske mil (1 n.m. = 1582
meter) utenfor og parallelt med de grunnlinjer Kongen til enhver tid har fastsatt.
§3 Det er forbudt for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger (§2) å drive
fiske eller fangst innenfor den norske fiskerigrense.
Erkjennelsen av at beskatning av laks ikke er et nasjonalt, men et internasjonalt anliggende fikk etter
hvert tilslutning, og de første innskrenkingene i det internasjonale fiskeriet kom i 1971. Da ble det gjort
et vedtak i NEAFC (Nord-Øst-Atlantiske fiskekommisjonen) om årsfredning av laks fra 30. juni til 5. mai,
minstemål på 60 cm. og det ble etablert forbudssoner utenfor Norge.
I 1975 ble det ved kongelig resolusjon forbudt for norske statsborgere, bosatt i Norge, og for norske

selskaper, å fiske i det nord-vestlige og nord-østlige Atlanterhav, dvs. utenfor fiskeri-grensen.
Norge la i 1976 frem forslag om totalforbud mot laksefisket på det åpne hav, og alle land rundt NordAtlanteren avsto fra å fiske laks i internasjonalt farvann, unntatt Danmark (NEAFC-vedtaket)
Norge innførte i 1977 økonomisk sone på 200 nautiske mil (370 km) målt fra grunnlinjen, slik det er
nedfelt i FN’s havrettskonvensjon. Staten har ikke suverenitet i denne sonen, men har rett til å forvalte
naturressursene innenfor den.
Og i 1983 ble en internasjonal konvensjon om bevaring av de atlantiske laksestammene vedtatt.
Konvensjonen forbød fiske av laks utenfor 12 nautiske mil utenfor kysten, med unntak av området
utenfor Vest-Grønland og Færøyenes fiskeriterritorium.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Vassdrag benyttet til gjennomsnittsberegninger

De ti vassdragene i hvert fylke med gjennomsnittlig størst fangst i perioden 1997 – 2007. Disse
er brukt ved beregning av gjennomsnittlig fisketid for stang og håndsnøre og for bunden
redskap i vassdrag.
FINNMARK
Tanaelva
Altaelva
Repparfjordelva
Børselva
Komagelva
Kongsfjordelva
Lakselva
Vestre Jacobselv
Langfjordelva
Neiden

Troms
Målselvvassdraget
Reisavassdraget
Laukhellevassdraget
Kvænangselva
Lysbotnvassdraget
Skibotnelva
Skipsfjordvassdraget
Skøelvvassdraget
Grasmyrvassdraget
Oksfjordvassdraget

NORDLAND
Roksdalsvassdraget
Vefsnavassdraget
Beiarvassdraget
Ranaelva
Åelva
Buksnesvassdraget
Sausvassdraget
Gårdselvvassdraget
Kjerringnesvassdraget
Forsåvassdraget

NORD-TRØNDELAG
Namsen
Årgårdsvassdraget
Stjørdalselva
Verdalsvassdraget
Salvassdraget
Steinkjerelva
Bogna
Levangerelva
Aursunda
Kongsmoelva

SØR-TRØNDELAG
Gaula
Orkla
Stordalselva
Nidelva
Steindalselva
Skauga
Vigda
Nordelva
Homla
Børselva

MØRE- OG ROMSDAL
Surna
Drivavassdraget
Velledalselva
Oselva
Bondalselva
Stordalselva
Ørstaelva
Aureelva
Hustadelva
Sylteelva

SOGN- OG FJORDANE
Nausta
Gaula i Sunnfjord
Eidselva
Vikja
Åelva og Ommedalselva
Gloppenelva
Dalelva
Flekkeelva
Lærdalselva
Ervikelva

HORDALAND
Etneelva
Oselva
Loneelva
Tysseelva
Daleelva
Storelva
Frøysetelva
Rosendalselva
Mosneselva
Eidsfjordvassdraget

ROGALAND
Figgjo
Håelva
Ogna
Sokndalselva
Vikedalselva
Årdalselva
Espadalselva
Suldalslågen
Vormo
Dirdalselva

SØR/ØSTLANDET
Numedalslågen
Mandalselva
Otra
Drammenselva
Audna
Kvina
Skienselva
Lygna
Nidelva i Arendal
Tovdalselva
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År og dato for ikrafttredelse av nye offentlige lover eller forskrifter for fiske etter laks i vassdrag og sjø.
Virkningene av de viktigste bestemmelsene i hver forskrift er nevnt.

Vedlegg 2:
Om regulering av laksefiske med stang og håndsnøre i vassdrag
1850
1900
1930
1954 (19/3)

Årsfredning fom. 14/9 tom 14/2.
Årsfredning fom. 15/9 tom 30/4.
Årsfredning, stang og håndsnøre fom. 6/9 tom. 14/4
Årsfredning i Vestre Jakobselv for stang og håndsnøre fom. 6/9 tom. 14/4

1955 (7/10)

Repparfjordelva. Årsfredning for stang og håndsnøre fom. 6/9 tom. 14/4

1957 (6/12)

Årsfredning fom. 6/9 tom. 20/5.

1964

“Lov av 6. mars om laksefisket og innlandsfisket”

1964 (6/3)
1967 (24/5)

Årsfredning 31. august tom. 1. mai, unntatt Alta og grenseelvene
Ranaelva; Årsfredning fom 1/9 tom. 31/5. Nedenfor Rana kraftverk gjelder årsfredningen
fom 15/9 tom 31/5.
1968 (iflg. Notat fra DVF 6/9) Rogaland. Fisketid for stang Figgenelva, Ogna (unntatt Bjerkreim 1/5 tom.
20/9), Tengselva, Orreelva, Soknedalselva og Håelva; fom.14/3 tom. 20/9. Dirdalselva,
Frafjordselva, Suldalselva, fom. 1/5 tom. 14/10. Stor-og Nordelva fom. 1/5 tom. 31/8. og
15/9 tom 30/9. Mæleelva fom. 15/4 tom. 14/9.
1968 (8/6)
1968 (19/8)
1968 (6/9)
1969 (12/5)
1969 (7/10)
1970 (5/1)

Orkla. Fiske med stang og håndsnøre tillatt tom. 31/8
Driva elv; Fiske tillatt tom. 19/9 fra Rofmo gård og så langt som laksen går.
Soknedalselva, Håelva; 14/3 – 20/9
Daleelva, Hordaland. Årsfredning fom. 15/9 tom. 15/5.
Føresegner om fisketider i Ervikvassdraget, Sogn og Fjordane. Årsfredning starter 16/9
Figgenelva; Årsfredning fra 5/8 tom 20/9

1971 (22/12)
1971 (27/8)
1975 (14/3)
1976 (9/1)

Kun stang og håndsnøre tillatt i lakseelver i Finnmark, unntatt Altaelva og grenseelvene.
Åsrfredning i Daleelva, Sogn og fjordane, er fra 16/9 tom 31/5
Årsfredningen i Beiarelva fom. 15/9 tom. 31/5
Utvidet årsfredning fra 30/4 til 15/5 for Nordmøre, Fosen, Namdal, Trondheim og
Inntrøndelag laksedistrikt. Namsen elv; årsfredningen forlenges tom. 14/5

1976 (20/5)
1976 (20/5)

Føresegner om fisketider i Ervikvassdraget, Sogn og Fjordane. Årsfredning starter 15/9
Forskrift om endring av årsfredningen for laksefisket i Nordland og Troms fylker.
Årsfredningen forlenges tom. 31/5, unntatt i Vefsna.
Årsfredning i Finnmark forlenges til og med 31/5, unntatt for grenselvene.
Oselva, Hordaland. Årsfredning fom. 25/9 tom. 30/4

1977 (19/1)
1979 (14/3)
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1979 (13/7)

Etneelva, Hordaland. Årsfredning fom. 25/9 tom. 30/4
Forbud mot kastenot i Lakselv og Børselv oppheves.

1980 (23/1)
1980 (23/1)
1980 (17/3)

Fiske kun tillatt med stang og håndsnøre fom. Rogaland tom. Troms
Forskrifter om fisket i vassdragene i Midt-Norge; årsfredningen forlenges tom. 31/5
Årsfredning fra 21/9 for fiske med stang og håndsnøre i Jæren og Dalane Laksedistrikt.

1980 (18/8)

Årdalsvassdraget, årsfredning fom. 15/9 tom. 14/7. Nedenfor Svalheim bru starter
fredningen 1/10

1980(20/10)
1981 (30/4)
1981 (12/6)
1982 (3/9)

Årsfredning i Suldalslågen er fra 1/10 tom 31/5
Årsfredning i Stordalselva (Sør-Trøndelag) tom. 15/5
Årsfredning i Eidsfjordvassdraget, Hordaland, fom. 16/9 tom. 31/5.
Årdalselva; fiske er tillatt med stang og håndsnøre tom 10/9

1983 (20/4)

Fiske tillatt fom. 1/6 tom. 31/8

1983 (20/4)

Fiskeregler for Finnmark: (unntatt Altaelva og grenseelvene)
I vassdrag kun med stang og håndsnøre. Fredning fom. 15/9 tom. 31/5
Forskrift om forlengelse av fisketiden i nedre Glomma og Ågårdselva i Østfold fylke. Fiske
er tillatt tom. 15/9

1983 (7/6)

1984 (1/3)

Årsfredning Alta fom. 1/9 tom. 31/5

1984 (25/6)

Lygna, Vest-Agder. Årsfredning fom. 15/5 tom. 15/9.

1984 (29/6)

Årsfredning Rosendalselva, Uskadalselva, Omvikelva, Guddalselva og Æneselva fom.
15/9

1984 (6/8)

Forskrift om forlenget fisketid i Skienselva opp til Skotfoss og Bliva i Skien og Porsgrunn
kommuner, Telemark. Årsfredningen inntrer fom 20/9

1986 (30/4)

Forskrift om endring av Forskrift om fiske i vassdrag i Nordland fylke; fredning fom. 1/9
tom 31/5 unntatt Vefsna og Rana, hvor fredningen varer tom. 14/6.

1988

Stans i alt fiske i laksevassdrag fra 18/8
- unntatt Tana, Neiden, G. Jakobselv

1989 (14/4)

Forskrift om fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag. Innkorting av fisketida med 14
dager i forhold den fisketid som er fastsatt for vedkommende vassdrag i lov/ forskrift,
siste fiskedag blir 17. august.

1989 (24/12)

Tana: fisketid 20/5 tom 31/8. Ukefredning stang søndag 1800 - mandag 1800
Neiden: Årsfredning 1/9 tom 31/5. Stangfiske forbudt hver dag fra kl. 14. 00 til 18.00
Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Fisketiden innkortes om høsten
med 14 dager.

1990 (5/3)
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1990 (6/4)

1990 (30/5)
1990 (9/8)
1990 (28/8)
1990 (12/11)
1991 (18/4)

Fiske med flue kan foregå tom. 31/8 i Stjørdalselva, Verdalselva, Namsen,
Årgårdsvassdraget, Salsvassdraget, Kongsmoelva, Nordfolla, Bogna, Levangerelva og
Kvistenelva.
Troms, fisketiden blir fom 1/6 tom 17/8 i samtlige vassdrag.
Årsfredning i Storelva, Arna fom. 16/9 tom 31/5
Forskrift om endring i forskrift om fisket i lakseførende del av Skiensvassdraget,
Årsfredningen er fra 1/10 tom 31/5
Forskrift om forlengelse av fisketiden i Mandalselva, Vest-Agder fylke; fom 15/5 tom.
15/9
Årdalselva, Rogaland. Årlig fisketid fom. 1/6 tom. 10/9. Ukentlig fisketid fom. onsdag kl.
00.00 tom. søndag 12.00

1992

Lov av 15. mai om Laksefisk og Innlandsfisk”
Fredningsprinsippet innført.

1992 (16/4)

Fiskesesongens sluttdato endret tilbake til 31/8

1993 (24/2)

Fylkesmannen fastsetter fisketidene i sitt fylke

1993 (10/3)

Startdato for i fisket alle vassdrag unntatt grenseelvene satt til 1. juni. Fredningssone 50
meter ovenfor og nedenfor alle laksetrapper.
Komagelva, Kongsfjordelva
15/6 tom. 17/8
Alta
1/6 tom. 31/8
Repparfjord, Børselva, Lakselva,
Vestre Jakobselv, Langfjordelva
15/6 tom 31/8
Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, Møre og Romsdal
Forskrift om fiske etter laks og sjøaure i vassdrag, Sogn og Fjordane
Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, Nord-Trøndelag
Forskrift om fisketider og redskap i vassdrag som fører laks og sjøaure, Vest-Agder
Forskrift om fisketider og –redskap i vassdrag hvor det går laks og sjøaure, Aust-Agder
Forskrift om opning av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, Hordaland.
Forskrift om fiskereglar i vassdrag med anadrome laksefisk, Rogaland
Troms, Fylkesmannen. Vassdragene er plassert i ulike grupper som refererer til
hovedregler for fiske. I tillegg er det vist til andre spesielt aktuelle bestemmelser som
berører hvert enkelt vassdrag, blant annet ulike fredningsregler, og døgnkvoter for en
del av vassdragene.

2000

2000 (1/2)
2000 (11/2)
2000 (14/2)
2000 (10/5)
2000 (19/5)
2000 (15/2)
2000 (22/2)
2008, 2010

2008 (2/4)
2008 (8/4)
2008 (26/5)
2010 (15/2)

2010 (15/2)

Finnmark, Fylkesmannen. Vassdagene er gruppert etter ulik fisketid og fredningsregler.
Gjelder alle vassdrag unntatt Neidenvassdraget, Tanavassdraget, Grense Jakobselv og
Pasvikelva.
Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i 2008-2012
Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark
Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, Opslo og Akershus
Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøørret og samt fredningssoner med unntak av
Enningdalselva, Østfold
Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk for vassdrag i Sør-Trøndelag fylke.
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2010 (15/2)

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Møre og Romsdal 2010-2014

2010 (15/2)

Forskrift om opning av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, Hordaland.

2010 (18/2)

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Vest-Agder

2010 (22/2)

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Aust-Agder

2010 (24/2)

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane

2010 (8/3)

Forskrift om fiske i vassdrag i Troms hvor det går laks, sjøørret og sjørøye,

2010 (15/3)

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

2010 (12/8)

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Om fiske av laks med bunden redskap i vassdrag

1848 (12/8)

Årsfredning fra 14. september til 14. februar
Ukefredning lørdag kl. 18 til søndag kl. 18

1863 (23/5)

Bruk av line eller lignende redskap til fiske av laks ble forbudt i lakseelver.
Maskevidde satt til 2 ¼ tomme- samme som nå. Det ble åpnet for danning av lokale
fiskeforeninger.

1866 (28/4)

Tilleggslov. Redskap får ikke settes over midtlinjen. Minstremål for laks og søørret er 8
tommer i elver der det er organisert oppsyn.

1869 (17/6)

Årsfredning utvidet med 2 mnd., fra 14. februar til 15. april
Ukefredningen for kilenotfisket kunne utvides utvides til 3 eller 4 døgn.

1871 (29/4)

Kongen fikk rett til å fastsette regler for grensevassdrag uten hensyn til den lovbestemte
fredningen.

1891 (20/6)

Årsfredning fom. 26/8 i vassdrag, tom 30/4, en reduksjon i fisketiden på 35 dager
Stangfiske tillatt til 14/9 som før. Ukefredningene som regel 3 døgn (Før 1 døgn).
Ukefredningene kan utvides også for lakseverp i sjøen og for alle redskaper unntatt
stang i elvene (før kun kilenøter og lignende i sjøen og visse redskaper i elvene)
Forbud mot lyster, rykkekrok og lignende.

1894 (23/7)

Redusert ukefredning til 2 døgn, fra lørdag 18.00 til mandag 18.00.
Resolusjoner som har kortere ukefredning enn 3 døgn skal gjelde, mens dem med lengre
ukefredning enn 2 døgn skal bortfalle 1/1-1886.
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1895 (19/4)

HR. om 3 døgns ukefredning i Alta, Hammerfest, Tana, Vardø, Varanger for kilenøter,
krokgarn, etc. i sjøen og bundne redskaper mv. i elvene.

1924 (12/9)
1930 (27.02)

Surna, i Møre fylke. Ukefredning er 4 døgn for alle andre redskaper enn stang.
“Lov om laks…” Årsfredning 26/8 – 14/4
Stang og håndsnøre tillatt til 5. september.
Ukefredning; fredag kl. 18 – søndag kl. 18.

1932 (10/3)

Forbud mot kastenot i Lakselv, Stabburselv og Børselv (Opphevet i 1979).

1948 (25/6)

Forbud mot drivgarn og kastenot i Skibotn-elva. Årsfredning fom 26/8 tom 31/7
(ukefredning fredag-tirsdag)

1949 (4/3)

Forbud mot kastenot og drivgarn i Altaelva.

1949 (20/5)

Forbud mot kastenot og drivgarn i vassdrag i Nordmøre laksedistrikt, Møre og Romsdal
fylke og Sør-Trøndelag fylke. Driva; årsfredning for kastenot og drivgarn fom 15/6 tom
14/4.

1953 (19/3)

Forbud mot kastenot og drivgarn i Vestre Jakobselv.

1955 (7/10)

Forbud mot kastenot og drivgarn i Repparfjordelva.

1958 (17/1)

Forbud mot kastenot og drivgarn i Målselv. Årsfredning fra sjø til Malangsfossen er fom
1. juli tom. 30. april. Ovenfor fossen fom. 1. august tom. 30. april. Stang tillatt fom. 15.
april tom. 5. sept.

1960 (1/4)

Forbud mot kastenot og drivgarn i Lakselva i Porsanger. Fredning for garn 1/7 – 14/4
også innen 400 meter fra utløpet. Fredning for stang 6/9 – 14/4. Ukefredning fredag kl.
18 til tirsdag kl. 18.
Forbud mot kastenot og drivgarn i Sandfjordelva i Båtsfjord. Fredningstid for garn 10/715/6. For stang 6/9 -20/5.

1964

“Lov av 6. mars om laksefisket og innlandsfisket”
Årsfredning i sjø fom. 5. august tom. 30. april. I vassdrag fom. 1. september tom.
30. april.
Ukefredning fra fredag kl. 18 til mandag kl. 18.

1964 (24/5)

Ranaelva; Forbud mot redskap fom. 6/7 tom 31/5

1966 (22/6)

Fiskeregler for Finnmark. “I vassdrag så langt det går laks er det bare tillatt å fiske med
stang og håndsnøre”. Unntatt fra disse var Altaelva, Tanavassdraget, Neidenelva,
Pasvikelv og Grense Jakobselv, hvor overenskomster med nabostater gjelder.

1967 (24/5)

Alle andre redskaper enn stang og håndsnøre forbudt i tiden fom. 6/7 tom. 31/5.
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1968 (15/1)

Det er forbudt å bruke kastenot, drivgarn og setjegarn til fangst av laks i vassdraga innan
Nordmøre laksedistrikt, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylke. Forbudet mot
settegarn gjeld ikke driva elv.

1968 (15/1)

Driva; teinefiske tillatt tom. 9/8. ukefredning for all redskap er fredag 18.00 –tirsdag
18.00.

1968 (iflg. Notat fra DVF 6/9) Rogaland. Fisketid for garn Figgenelva og Håelva; fom.1/5 tom. 20/9.
Orreelva, Dirdalselva, Stor- og Nordelva, Mæleelva og Soknedalselva fom. 1/5 tom.
31/8. Tengselva garnforbud. Ogna; fom. 1/5 tom. 14/9, unntatt i Bjerkreim hvor det er
tom. 20/9.
1969 (12/5)

Daleelva, Hordaland. Årsfredning fom. 15/9 tom. 15/5.

1971 (22/12)

Bruk av settegarn til fiske av laks på privat grunn i Lakselva og Stabburselva er tillatt fra
tirsdag kl. 18 til fredag klokken 18.

1974

Forbud mot oter i Nord-Troms (til 1983). Årsfredning fom. 1/9 tom. 30/4.

1975 (27/1)
1975 (6/3)

Fiske med kastenot er forbudt i Orkla elv.
Fiske med kastenot, drivgarn og settegarn forbudt i Driva (Sunndal og Oppdal).
Årsfredning for fiske med teiner fom. 1/8 tom 15/5.
Årsfredning i Beiarelva fom 15/9 tom 31/5
Fiske med kastenot og drivgarn er forbudt i Stjørdalselva.
Utvidet årsfredning fra 30/4 til 15/5 for Nordmøre, Fosen, Namdal, Trondheim og
Inntrøndelag laksedistrikt. Namsen elv; årsfredningen forlenges tom. 14/5

1975 (14/3)
1976 (24/1)
1976 (9/1)

1976 (20/5)

Utvidet vårfredning tom. 31. mai i Troms og Nordland

1977 (19/1)

Utvidet vårfredning for stang fra 30. april til 31. mai i vassdrag i Finnmark, unntatt i
grenseelvene og Alta.

1977 (18/5)

Soknedalselva, Figgjo, Håelva, Ogna. Alt fiske unntatt stang og håndsnøre er forbudt.

1979 (14/3)

Oselva, Hordaland. Årsfredning fom. 25/9 tom. 30/4

1980 (23/1)

Forskrifter om fisket i vassdragene i Vest-Norge, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal. Årsfredningen forlenget til og med 31/5 med unntak av Nausta i
Naustdal, Eidselv i Eid og Rauma i Rauma kommune hvor fisket kan starte 15/5, samt
Etneelv i Etne kommune, Oselva i Os kommune og figgja og bjøra i Nord- Trøndelag hvor
fisket kan starte 1/5.

1980 (23/1)

Forbud mot alt annet fiske enn stang og håndsnøre i alle vassdrag fom. Rogaland tom.
Troms.
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“Så langt laks, sjøørret og sjørøye går fra sjøen i Nordland og Troms er kun fiske med
stang og håndsnøre tillatt”
1983 (20/4)

Årsfredning, Finnmark. I vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye er fiske kun tillatt
med stang og håndsnøre, fom. 1. juni tom. 31. august.
Forskrifter for vassdrag i Finnmark fylke for utenlandske borgere.

1984 (1/3 med endring 7/9 1984) Årsfredning i Altavassdraget fom 1. september tom. 31 mai. Forbud
mot bundne redskaper fom. 26. august tom. 23. juni.
1988

Stans i alt fiske i laksevassdrag fom. 18. august, fra og med Hordaland til og med
Finnmark, unntatt Tana, Neiden og Grense Jakobselv)

1989 (24/2)

Fiske tillatt i Tanaelvens fiskeområde fom. 20/5 tom. 31/8 unntatt for drivgarn som er
tillatt fom 20/5 tom. 15/6 og kastenot som er tillatt 20/5 tom. 30/7. Ukefredning alle
redskaper unntatt stang og håndsnøre tors. 1800 – man. 1800.

1989 (14/4)

Fiskesesongens slutt-tid for alle laksevassdrag forkortes med 14 dager, fra 31. august til
17. august.

1990 (5/3)

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

1990 (30/5)

Troms; kilenotfiske fom. 1/6 tom 4/8, krokgarn fom. 1/7 tom 4/8 (man-ons)

1992 (16/4)

Fiskesesongens slutt-tid for Finnmark endret tilbake til 31. august.

1992

Lov av 15. mai om Laksefisk og Innlandsfisk”
Fredningsprinsippet innført.

Om reguleringer av fisket med faststående garnredskap i sjøen

1848 (12/8)

Lov angående Fredning av Lax og Søørret. Årsfredning fra 14. september til 14. februar.
Helgefredning lørdag kl. 18 til søndag kl. 18. Minste maskevidde/spileåpning 1 ¼ tomme
(3,3cm). Forbudt å fallby laks og sjøørret mindre enn 8 tommer (21 cm), eller som er
fanget i fredningstida.

1863 (23/5)

Lov angående Fredning av Lax og Søørret. Minste maskevidde 2 ¼ tomme (5,9 cm.), eller
2 tommers (5,2 cm) tverrmål i åpning i fangstredskap. Forbud mot line i elv og
munninger.
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1891 (20/6)

Samlet alle tidligere bestemmelser. Årsfredning i sjø fom. 26/8 tom. 14/4. Ukefredning 3
døgn. Ukefredningene kan ved resolusjon utvides for lakseverp, kilnøter og lignende i
sjøen. Normal maskevidde 65 mm (mot tidligere 58). Forbud mot lyster, rykkekrok og
lignende.
Bestemmelsene om ordinær ukefredning og maskevidde fikk utsatt ikrafttreden.

1893(5/4)

Drivgarnforbud i Hammerfest

1895 (19/4)

HR. om 3 døgns ukefredning i Alta, Hammerfest, Tana, Vardø, Varanger for Kilenøter,
krokgarn, etc. i sjøen og bundne redskaper mv. i elvene.

1900 (18/4)

Forbud mot drivgarn og kastenot fra 1. mai til 31.juli i Tanafjord, nedenfor Gullholmen
til ei linje mellom smalfjordnes og Stangnes, samt innover mot Leirpollen til Lavarjong på
Nordsida, og Leirpollnes på sørsida. (Opphevet 6/8- 1982)

1901 (12/7)

Forbud mot kilenot og andre selvfangende redskaper med fangrom og ledegarn
innenfor en linje fra Kjeldnes på fjordens vestside til et punkt midt mellom Stangnes og
Lille Molvik (Tanafjorden) (Opphevet 6/8-1982).

1905 (8/4)

“Lov om Laks-og sjøørretfiskeriene”. Årsfredning fom. 26/8 tom. 14/4 både i sjø og i elv.
Stangfiske til 14/9. Ukefredning fra fredag 18.00 til mandag 18.00. Der fredningen til nå
har vært kortere enn 3 døgn, trår 3-døgn-bestemmelsen i kraft fra 14. april 1907.
Minste maskevidde 58 mm. Spileavstand for redskap redusert fra 68 mm til 65 mm.
Minstemål 20 cm. Bunden redskap må ikke stå mer enn 1/3 av fjordens eller sundets
bredde ut fra land.

1906 (29-3)

Ett døgn ukefredning for Varangerfjorden, for å ha felles regler for befolkningen på
norsk og russisk side (Opphevet 9/4 1975)

1906 (29/6)

Ukefredning Varangerfjorden fra russisk grense til Kibergnes: lørdag 18.00 til mandag
18.00. Opphevet 12/9-1975
Bundne redskaper tillatt etter laks i oktober og november i Tanens fiskeridistrikt med
ordinær ukefredning. Opphevet 13/6-1974.
Bundne redskaper tillatt i fiske etter laks i Varangerfjorden i oktober, november og
desember
Ukefredning fra lørdag 1800 til mandag 0600 i denne perioden. Opphevet 13/6 1974

1913
1924

1930

“Lov om laks…” Årsfredning fom. 26/8 tom. 14/4
Ukefredning fredag 1800 tom. mandag 1800.

1950 (30/6)

Lovendring, forbud mot snurpenot, inkludert kastenot med snurpeline, og forbud mot
linefiske etter laks.

1964 (6/3)

“Lov av 6. mars om Laksefiske og Innlandsfiske”
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Årsfredning i sjø fom. 5. august tom. 30. april.
Ukefredning fra fredag kl. 18 til mandag kl. 18.
1968 (6/9)

Soknedalselva, Dirdalselva;

Garn 1/5 - 31/8. Håelva 1/5 – 20/9.

1969 Drivgarnfisket forbudt innenfor grunnlinjen
1970 (1/5)

Figgenelva; Årsfredning fra 5/8 tom 31/4

1971 (22/12)

Forskrifter for Finnmark fylke. Settegarn er tillatt på privat grunn i Lakselv og Stabburselv
i Porsanger tirs. 1800 - fre 1800.

1973 (20/2)

Forskrifter om utvising av lakseplasser på statens grunn i finnmark.

1974 (13-6)

Høstlaksefisket i Tana og Varanger opphører.

1975 (9/4)

Ukefredningen på ett døgn (fra 29/3 1906) som gjaldt spesielt for Varanger oppheves.

1976 (8/4)

Forbud mot å fiske etter laks med settegarn nærmere enn 400 meter fra faststående
bruk, unntatt når det er utvist plass i henhold til forskrift av 20/3-1973 med endringer.

1977 (19/1)

Årsfredningen forlenges tom. 31/5 (unntatt Alta, Tana, Neiden, Pasvik, G.J.)

1978 (9/1)

Kastenot forbudt fom. 5-8 tom. 20-6

1979 (25/4)

Totalforbud mot kastenot og settegarn etter laks i sjøen over hele landet. Årsfredning
for dorg forlenget til 31/5.

1980 (17/4)

Årsfredning i sjø forlenges fom. 5. aug. tom. 31/5. Unntak for Finnmark som har
årsfredning fom. 5/8 tom. 30/4
Dorg tom 14/5 og kilenot tom 30/4, unntatt Alta, Tana som har årsfredning tom 30/4.
Forbud mot monofil trådtype i garnet. Påbudt minste garntykkelse nr. 8 i ledegarn.

1981 (27/2)
1982 (7/5)

1984 (6/8)
1986 (24/4)

1986 (30/4)

1987 (30/4)

Utvidet vårfredning for kilenot og lakseverp tom 14. mai.
Årsfredningen for anadrome laksefisk i sjøen forlenges frem til 31/5, unntatt kilenot som
kan ta til 15/5. Unntak fra forbud mot monofil trådtype i ledegarn hvis maskevidden er
over 18 cm.
Møre og Romsdal; alt fiske etter laks, sjøaure og sjørøye i sjøen er forbudt fom. 10/6
tom. 23/6.
Årsfredningen for anadrome laksefisk forlenges frem til 31/5.
Unntak : Fiske med dorg i Finnmark kan starte fra 1. mai (fredning fom. 5/8 tom. 30/4)
Fiske med kilenot i Finnmark kan starte fra 15. mai.
Nordland; Årsfredningen for anadrome laksefisk forlenges frem til 31/5, unntatt Rana og
Vefsna, hvor den varer tom. 14/6.
Utvidet årsfredning for anadrom laksefisk i sjø fom. 5/8 tom. 31/5
-unntatt for dorg i Finnmark, som kan starte 1. mai
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- unntak for kilenot og sitjenot i Finnmark, start 15. mai
1988

Utvidet årsfredning i alle vassdrag. Alt fiske forbudt fom. 18/8

1989 (14/4)

Krokgarnsesongens slutt-tid endret i Finnmark fra 4/8 til 15/7.
Kilenot i Finnmark fom. 15/5 tom. 4/8
Dorg, fom. 1/5 tom. 4/8
Ukefredning fredag 1800 – mandag 1800
Krokgarn tillatt i Finnmark mandag 1800 – fredag 1800, 4 døgn. Ellers, mandag 1800onsdag 1800, 2 døgn.

1989 (28/4)

Garn med maskevidde på 35 mm. eller større skal i perioden fra og med 1. mai til og
med 30. september senkes ned slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under
havoverflaten til enhver tid.

1990 (5/3)

Forskrift om fisket etter anadrome laksefisk i sjøen (DN). Årsfredning fom. 5/8 tom. 31/5,
ukefredning fredag 1800 – mandag 1800
Unntak: Krokgarn er tillatt fra 1/6 tom 4/8 (ukefredning 5 døgn),
Finnmark fom. 1/6 tom. 15/7, (3 dagers fredning)
Finnmark: kilenotfiske fom. 15/5 tom. 4/8 (3 døgn fredning)
Oter, dorg og stang fra båt fom. 1/6 tom 4/8.

1992

Lov av 15. mai om Laksefisk og Innlandsfisk”
Fredningsprinsippet innført.

1992 (27/11)

Forbud mot drivgarnfiske blir gjort permanent.

1997 (14/4)

Nedsenkingspåbud i Finnmark for settegarn etter saltvannsfisker uansett maskevidde.
Gjelder fom. 1. mai tom. 30 september, senkes slik at hele fangstdelen står minst 3
meter under havoverflaten til enhver tid.

2000 (21/2)

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, Sør-Trøndelag.

2000 (28/3)

Forskrift om fisketider for anadrome laksefisk i sjøen
Fisketid Finnmark
Kilenot, lakseverp 15/5 tom. 4/8 (man. 1800 – fre. 1800)
(ukefredning 3 døgn)
Krokgarn 1/6 tom 15/7 (man. 1800 - fre. 1800)
(ukefredning 3 døgn)
Fisketid Troms

Krokgarn ikke åpnet for fiske
Kilenot og lakseverp fom. 15/6 tom 4/8 (med unntak)
(ukefredning 4 døgn)
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2003 (25/2)

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

2003 (28/3)

Kilenot og lakseverp tillatt i Troms man. 18900- tors. 1800. 15/6 tom. 4/8, unntatt
innerst i Kvænangen og Salangen, Lavangen samt Lyngenfjorden. Samme årsfredning for
stang fra båt, men ikke ukefredning.

2009 (5/4)

Krokgarn: Ordinært fiske kun i Finnmark, fom. 1/6 tom. 15/7
(ukefredning 4 døgn)
Kilenot og lakseverp: Finnmark fom. 1/6 tom. 15/6 - 3 døgn fredning
Ellers, 3 døgn fredning
Troms; fiske tillatt fom. 10/7 tom. 4/8
Ukefredning 4 døgn

2010 (31/5)

Forskrift om fisketider for anadrome laksefisk i sjøen
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