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Oslo, 4. september 2020 

 
 
Til Miljlødirektoratet   
 
 
 
Forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i 
vassdrag i sjø - høringsuttalelse 
 

Vi viser til høringsbrev (deres ref. 2019/12339) og notat fra Miljødirektoratet av 12.06.2020 med 

forslag om endringer i forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag.  

 

Norsk Friluftsliv representerer de 18 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 

friluftslivets vilkår i Norge, herunder lover og regler som påvirker mulighetene til å drive 

friluftsliv. 

 

Norsk Friluftsliv er, i likhet med direktoratet, bekymret for bestandene av anadrome laksefisk, og 

vi er helt enige i at det må gjøres tiltak for å styrke bestandene. Vi er samtidig bekymret for den 

virkingen forslaget om å stenge 590 småvassdrag uten reelle faglige vurderinger har på 

rekruteringen til det høstingsbaserte friluftslivet. 

 

Ifølge Friluftslivsmeldingen og Handlingsplan for friluftsliv er det et nasjonalt mål at «Friluftslivets 

posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av 

viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle». Da er det viktig at tiltak som 

settes i verk ikke strider mot dette målet, uten at det er gode faglige grunner til dette. 

 

Vi mener småelver med anadrom laksefisk har stor lokal verdi og er en viktig arena for 

rekrutering av barn og unge til fiske spesielt og til det høstingsbaserte friluftslivet generelt. En 

stenging av fiske i fem år vil i praksis si at det er mange barn og unge som går glipp av den 

erfaringen som skal til for at fiske skal bli viktig del av deres liv. Dette vil, over tid, igjen gå utover 

kunnskapsoverføring om fiske, engasjement for bevaring av elvene og god forvalting av disse. 
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Norsk Friluftsliv vil understreke at vi ikke er mot stenging av småvassdrag der det er faglig gode 

grunner for dette, men vi mener direktoratet må se på andre løsninger enn å stenge alle de 590 

småvassdragene uten nærmere faglig begrunnelse for stengingen av det enkelte vassdrag. 

  

 

Med vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

 
Hans Erik Lerkelund 
fagsjef naturforvaltning 
 


