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FISKEREGLER FOR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE I NORDLAND - 2016, 

KORTVERSJON  

 

Fiske i sjøen med stang, håndsnøre og oter 
Fiske med stang og håndsnøre fra land og båt er tillatt hele året. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en 

stang eller ett håndsnøre pr. person og inntil to agn pr. snøre. Eks. på agn: sluk, spinner, wobbler, flue og mark. 

Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt og kun ett agn pr. snøre. Det 

er ikke lenger begrensninger på hvor mange kroker som kan brukes pr. agn.  

 

Fiske med oter er ikke tillatt i ordinær fiskesesong, kun i perioden 1.10 - 28.2. Ved oterfiske er det tillatt å 

bruke maksimalt 8 fluer. I fjorder hvor det ikke åpnes for bruk av faststående redskap (se kapitlet nedenfor) 

åpnes det heller ikke for bruk av oter fra 1. oktober. 

 

Det gjelder ikke ukefredning for fiske med stang, håndsnøre og oter. Fiskeravgift er ikke nødvendig for fiske i 

sjøen med disse redskapene. 

 

I fredningstiden for det enkelte vassdrag er det ikke tillatt å fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og 

sjørøye) nærmere grense elv/sjø enn 100 m. Fredningstiden går fram av forskrift av 1. mai 2013 for Nordland 

fylke om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om 

nedsenking av garn ved fiske i sjøen. I vassdrag med bestander av laks (ca. 90 vassdrag, jf. 

www.lakseregisteret.no) er alt fiske forbudt hele året i en sone på 100 meter ut fra grensen mellom elv og sjø. 

Utenfor følgende kraftverk er det forbudt å fiske hele året i området fra kraftverket og 100 meter ut i sjøen: 

Kolsvik kraftverk (Bindal), Forsanvatn kraftverk (Steigen), Skjomen kraftverk (Narvik) og Leirfossen kraftverk 

(Vågan). 

     

Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Avstanden 

mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok maks. 15 mm. Stang og 

håndsnøre skal ikke forlates under fiske. 

     
 

Fiske etter laks med faststående redskap i sjø 
Den generelle fisketiden for kilenot er 15.7 - 29.7 i den ytre delen av fylket, og 15.7 - 4.8 i den indre delen. I 

tillegg kommer utvidet sesong etter rømt oppdrettsfisk 1.9 - 28.2. Fisketiden for krokgarn i utvidet sesong er 

15.9 - 28.2, og fisketiden for settegarn (maskevidde 58 mm eller større) er 1.10 - 28.2. I perioden 15.7 - 4.8 er 

ukentlig fisketid med få unntak fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. I perioden 1.9 - 28.2 er det med få unntak 

tillatt å fiske alle dager.  

 

Unntak fra hovedreglene ovenfor: 
I følgende fjorder er det ikke åpnet for fiske med kilenot, krokgarn eller settegarn: 

- Steinslandsfjorden i Øksnes (innenfor en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika), Skjomenfjorden i Narvik 

(innenfor E6-brua), Tørrfjorden i Sørfolda (innenfor linje mellom Tørrfjordskjeret og Langvikneset), Skjerstadfjorden 

i Salten med sidefjorder (innenfor Saltstraumen), Ranafjorden (innenfor en rett linje mellom Hamarøyfjellet og 

Neppelen), Leirfjorden i Leirfjord (innenfor/mellom Helgelandsbrua og Sundøybrua), Halsfjorden i Vefsn (innenfor 

linje mellom ytterste punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden), Velfjorden i Brønnøy (øst for 

Kystriksveien) og Bindalsfjorden (øst for Kystriksveien). 

 

- I Beiarfjorden og sjøområdene innenfor Sandhornøya (nord til Mulnesodden/Rønneset) er ukentlig fisketid for kilenot  

fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18.  

- I Vefsnfjorden, innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes, er det kun tillatt å fiske i utvidet sesong. 

 

Alle som skal fiske laks i sjøen med faststående redskap må registrere seg som fiskere hos Fylkesmannen.   

 

 

Fiske etter saltvannsfisk med garn 
Nedsenkingspåbud:  

Alle settegarn som brukes til fangst av saltvannsfisk skal i perioden 1.3 - 30.9 senkes slik at hele fangstdelen 

står minst 3 m under havoverflaten til enhver tid. Nedsenkingspåbudet gjelder ikke yrkesfiskere. 

 

 

 

http://www.lakseregisteret.no/


Aktsomhetskravet 

Det foreligger uaktsomhet når den som skal fiske etter saltvannsfisk burde ha skjønt at det i forhold til 

redskapets art og fiskeeffekt, og mengdeforholdet mellom anadrome laksefisk og saltvannsfisk på fiskeplassen, 

var en nærliggende mulighet for fangst av anadrome laksefisk. Dette aktsomhetskravet gjelder alle, også 

yrkesfiskere.  

 

 

Særskilte munningssoner i sjøen utenfor utløpet av vassdrag  
Fiskeforskriften av 1. mai 2013 for Nordland fylke regulerer fiske i sjøen utenfor et stort antall vassdrag. 

Reglene for fiske med stang og håndsnøre i 100 metersonen utenfor vassdrag med bestander av anadrome 

laksefisk (ca. 280 vassdrag, jf. statusoversikt på www.lakseregisteret.no) er beskrevet ovenfor.  

 

Utenfor 100 metersonen, i de 109 munningssonene som er større enn 100 m, er følgende fiske tillatt (de 

spesielle reguleringene gjelder kun for perioden 15.4 - 30.9): 

 

-Fiske med stang, håndsnøre og oter etter de regler som gjelder for Nordland fylke (se foran).     

-Yrkesfiske med not etter saltvannsfisk inntil 500 m fra elvemunning. 

-Annet fiske etter saltvannsfisk når redskapet senkes 10 m. Nedsenkingskravet gjelder ikke for yrkesfiske med     

rognkjeksgarn og fiske med teiner og ruser etter ål og krabbe. 

-Fiske etter sild med sildegarn (maks. 26 mm/24 omfar) i perioden 20.8 - 30.9, med et nedsenkingskrav på 3 m. 

   
 

Fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye 
Fisketiden etter anadrome laksefisk i det enkelte vassdrag er fastsatt av Miljødirektoratet i egen fiskeforskrift. I 

svært mange laksevassdrag er det ikke åpnet for fiske av laks pga. svake fiskebestander og/eller manglende 

fangstrapportering. 

 

I vassdrag med driftsplaner kan bestemmelsene for fisket bli endret, med bakgrunn i søknader. Det kan f.eks. 

bli åpnet for fiske i vassdrag som i utgangspunktet er fredet.  

 

I tillegg gjelder følgende generelle bestemmelser (bare de viktigste er nevnt): 

 

 Grunneier har enerett til fiske. Der det ikke er anadrome laksefisk (laks, sjøørret eller sjørøye) fisker 

imidlertid barn gratis etter innlandsfisk fra og med 1. januar til og med 20. august. 

 Den som har fylt 18 år og vil fiske på anadrom strekning i vassdrag må betale fiskeravgift. 

 De fleste laksevassdrag som åpnes for fiske av laks har en sesongkvote på tre laks per fisker. 

 Utenfor kraftverk med utløp i vassdrag med oppgang av anadrome laksefisk er det forbudt å fiske hele året 

i en avstand på 50 meter fra kraftverksutløpet.  

 Minstemål på 35 cm for laks og 30 cm for sjøørret og sjørøye. 

 Bruk av redskap i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det går anadrome laksefisk: 

Maks. en stang/håndsnøre per fisker og inntil to agn per snøre, med unntak av under dorging da det er 

tillatt bruke inntil to stenger/håndsnører per båt, men kun ett agn per stang/håndsnøre.   

 Oter er ikke tillatt. 

 Fiskestanga skal ikke forlates under fiske. 

Maks. krokstørrelse 13 mm mellom krokstamme og krokspiss, enkeltkrok maks. 15 mm. 

 Tillatt agn: Mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Reke er ikke tillatt. 

 

Til slutt vil vi opplyse om at det blir gitt en del tillatelser til forsøksfiske/prøvefiske som går utover de ordinære 

fiskebestemmelsene. Kopi av slike tillatelser sendes fortløpende til aktuelle kommuner, politidistrikt og statens 

naturoppsyn (SNO). 
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