Forskrift om fiske etter laks og sjøørret i vassdrag i Sør-Trøndelag
2008 - 2012
Fylkesmannen har fastsatt ny forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i
Sør-Trøndelag fylke. Forskriften innebærer en vesentlig begrensning hva angår
døgnkvoter for laks og sjøørret.
Forskriften skal gjelde for 5-årsperioden 2008 – 2012. Begrensningene omfatter i hovedsak
reduksjon av døgnkvote for laks og sjøørret, men det er også lagt inn sikringsrutiner med
tanke på å begrense fisket i sesongen.
•
•
•
•

Døgnkvote på 2 laks, hvorav én kan være over 3 kilo. Når en laks over 3 kilo er
fanget, skal fisket, også etter sjøørret, avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.
Døgnkvote på 1 sjøørret. I Søa, Stordalselva og Straumsvassdraget i Roan er
døgnkvoten likevel 2 sjøørret.
Innen utgangen av juli skal den lokale fiskeforvaltningen vurdere om det er behov for
ekstraordinære fredningstiltak for å sikre gytebestanden.
Fylkesmannen kan regulere fisket ytterligere med tanke på å sikre gytebestanden.

I Orkla, Gaula og Skauga er det gjennomført flertallsvedtak, og i disse vassdragene har den
lokale fiskeforvaltning anledning til å fastsette egne fiskeregler hva angår kvoter i samråd
med Fylkesmannen. Fiskereglene for disse vassdragene vil ikke bli kunngjort av
Fylkesmannen, men blir lagt ut på hjemmesidene til de lokale fiskeforvaltningene. Se
www.gaula.no, www.orklaguide.com og www.skauga.com.
Kontaktperson hos Fylkesmannen: fiskeforvalter Ingvar Korsen, tlf. 73 19 92 15

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk for vassdrag
i Sør-Trøndelag fylke
Med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jfr. kgl.
res. av 20. juni 2003 om åpning av fiske etter anadrome laksefisk, har Fylkesmannen den
22. februar 2008 fastsatt følgende forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i SørTrøndelag fylke.
§ 1 Fisketider
I vassdrag i Sør-Trøndelag fylke er det tillatt å fiske anadrome laksefisk fra og med 1. juni til
og med 31. august. Følgende unntak gjelder (fra og med – til og med):
Stordalsvassdraget i Åfjord kommune:
Drivavassdraget i Oppdal kommune:
Krokelva i Åfjord kommune og Hofstadelva i Roan kommune:

15. mai - 31. august
15. juni - 15. september
15. mai - 30. november

§ 2 Fredning
Det er ikke tillatt å fange anadrome laksefisksom er mindre enn 35 cm. Det er heller ikke
tillatt å fange vinterstøing av laks (mager, utgytt fisk som har stått i elva over vinteren).

§ 3 Redskapsbruk
Til fiske etter anadrome laksefisk er det bare tillatt å bruke stang og håndsnøre. Som agn er det
bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Fiske med reke er forbudt. Fiske med
søkke er bare tillatt når mark brukes som eneste agn. Det skal ikke benyttes mer enn tre
enkeltkroker eller én trippelkrok, men wobbler kan likevel ha inntil tre trippelkroker. Ved fiske
med flue skal flytedupp eller fluesnøret utgjør kastevekten.
Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok
ikke større enn 15 mm. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Det er forbudt å fiske på en slik
måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang eller ett håndsnøre per person. Det er tillatt med
inntil to agn per stang eller håndsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskap (stang
eller håndsnøre) per båt. Det er bare tillatt med ett agn per stang eller håndsnøre.
§ 4 Fiskekvoter
For laks gjelder en døgnkvote på 2 fisk, hvorav én kan være over 3 kg. Når en laks over 3 kilo er
fanget, skal fisket, også etter sjøørret, avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. I Driva, Krokelva og
Hofstadelva gjelder ingen døgnkvote for laks.
For sjøørret gjelder en døgnkvote på 1 fisk. I Stordalselva, Søa og Straumsvassdraget i Roan
gjelder en døgnkvote på 2 sjøørret. I Krokelva og Hofstadelva gjelder ingen døgnkvote for
sjøørret.
I Orkla, Gaula og Skauga, samt i vassdrag hvor det i ettertid blir gjennomført flertallsvedtak,
kan den lokale fiskeforvaltningen fastsette egne fiskekvoter for laks og sjøørret i samråd med
Fylkesmannen.
Døgnkvoten defineres som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av 24
timer (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger tidsangivelsen på fiskekortet, for ukekort og
sesongkort gjelder datodøgnet.
§ 5 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer
I tiden fra og med 1. juli og ut fiskesesongen er det på følgende strekninger bare tillatt å fiske
med mark og flue:
Orkla: Fra Vigorbrua og ut til grense elv/sjø.
Gaula : Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca. 100 m nedenfor.
Skauga: I Fosshølen nedenfor Foss bru.
Nordelva: Fra grense elv/sjø og opp til der Sjøhølen går over i stryk, og i Grythølen
nedenfor Grythølfossen.
Stordalselva: Fra fredningssonen nedenfor Støvelfossen og ned til utløpet av hølen.
Steinsdalselva: Fra fredningssonen nedenfor Nordmelandfossen og ned til en linje trukket
rett over elva fra nederste svaberg på elvas nordside. Fra fredningssonen nedenfor
Moengfossen og ned til utløpet av fossehølen ca. 100 m nedenfor.
I Storhølen nedenfor Gaulfossen i Gaula er det i tiden 1.- 30. juni bare tillatt å fiske med
mark og flue.
I Driva nedenfor Skoremsbrua er det forbudt å fiske i en sone som strekker seg fra brua og
ned til en rett linje trukket fra vestre brukar over elva til et punkt 20 meter nedenfor østre

brukar. Det er ikke tillatt å fiske fra brua eller fra den del av berget på østsiden som ligger
mellom brua og sonemerket.
§ 6 Gytebestandsmål
I vassdrag med fastsatte gytebestandsmål, skal den lokale fiskeforvaltningen innen utgangen
av juli foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det
er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.
§ 7 Fiske etter rømt oppdrettsfisk
For å beskatte rømt oppdrettsfisk, kan Fylkesmannen åpne for fiske etter anadrome
laksefisk ut over ordinær fisketid. Fylkesmannen bestemmer hvilke elvestrekninger fisket
skal omfatte, tidsrommet for fisket og hvilke redskap som skal benyttes.
I Lakselva i Fillan, Hitra kommune, er det i tiden 1. september – 30. november tillatt å
fiske etter oppdrettsfisk på strekningen fra grense elv/sjø og opp til den gamle riksveibrua.
Villfisk som fanges under fiske etter rømt oppdrettsfisk skal settes ut.
§ 8 Dispensasjoner
Fylkesmannen kan regulere fisketider, døgnkvoter, redskapsbruk og annen form for
fiskeutøvelse for alle vassdrag, elvestrekninger og lokaliteter dersom det oppstår forhold som
tilsier at gytebestandsmålet ikke vil bli oppnådd.
§ 9 Straffebestemmelser
Brudd på forskriften er straffbart, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.
§ 10 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft 1. mai og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift av 28. mars
2003 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Sør-Trøndelag fylke.

