
Artsforvaltning,
høstbare arter.

28. april 2010

Christian Geving
Fylkesmannen i Vestfold



• Regler om høsting og annet 
uttak ( 15, 16-18, 20 og 
21)

• Særskilte 
beskyttelsesregimer ( 23-
24, 25, 26 og 27)

• Øvrige bestemmelser (
19, 22 og 27)

Hovedgrepene i lovens kapittel III

Foto: Tore 
Larsen

Foto: Erling 
Svensen



Forvaltningsprinsippet 15

• Høsting og annet uttak må ha hjemmel i lov 

• Vilt, laks, innlandsfisk og kreps

• Virvelløse dyr

• Planter og sopp

• Marine organismer

Foto:  Magnus Johan 
Steinsvåg



Høsting av vilt og anadrome 
laksefisk

Foto: Espen Farstad

• Lignende regler som før

• Hjemmel for høstingsvedtak i 
særloven, forvaltningsmål og 
kriterier i NML kap. II og III

• To hovedvilkår i 16 tredje ledd:
- Kunnskapsgrunnlaget
- Høstingsverdig overskudd

• Tilleggshensyn i 16 fjerde ledd



Høsting av innlandsfisk og kreps

• Forvaltningsprinsippet i 15: 
Utgangspunktet er snudd

Foto: Svein Magne 
Fredriksen

• Det er nå de samme 
reglene i NML som for 
vilt og anadrome 
laksefisk.



Forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst
av kreps (innlandsfiskeforskriften)

Fastsatt ved kgl.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk 
mv. 34 og lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold 15, 16 og 18. 
Fremmet av Miljøverndepartementet

1. Virkeområde 
Forskriften gjelder for fiske av innlandsfisk og fangst av kreps på det 

norske fastland. Forskriften gjelder også for katadrome og marine 
arter når de befinner seg i vassdrag.

2. Arter det er tillatt å fiske etter 
Det er bare tillatt å fiske etter følgende arter: abbor, bekkerøye, brasme, 

dvergmalle, gjedde, gullbust, gullfisk, gullvederbuk, harr, hork, 
hvitfinnet steinulke, kanadarøye, karpe, karuss, krøkle, lagesild, lake, 
laue, mort, regnbueørret, regnlaue, røye, sandkryper, sik, skrubbe, 
stam, steinsmett, suter, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørekyt, 
ørret.

Det er tillatt å fiske etter marine arter i vassdrag i den tiden det er åpnet 
for fiske i vassdraget dersom det er tillatt å fiske etter den aktuelle 
arten i sjøen. 



3. Fiske etter andre arter 

Direktoratet for naturforvaltning kan tillate fiske og fangst av andre arter i 
samsvar med vilkårene angitt i naturmangfoldloven 16 tredje og 
fjerde ledd.

Fylkesmannen kan tillate fiske av gjørs, asp og flire og andre arter for 
hele eller deler av fylket herunder i nærmere bestemte vassdrag, 
innsjøer eller vassdragsavsnitt, dersom det lokalt er høstingsverdige 
bestander av disse artene og fisket ikke utgjør noen trussel mot 
bestandene. Det samme gjelder for fangst av edelkreps.

Fylkesmannen kan forby fiske av arter det er tillatt å fiske på etter 2 og 
3 første og annet ledd dersom arten lokalt eller regionalt er truet 

eller dersom fisket medfører betydelig bifangst av arter som det ikke 
er tillatt å fiske på etter disse bestemmelsene.

For å hindre videre spredning av arter kan fylkesmannen forby fiske av 
arter det ellers er tillatt å fiske på etter 2 og 3 første og annet ledd. 
Fylkesmannen kan også innføre forbud mot fiske i nærmere 
avgrensede områder med samme formål. 



4. Regler om fiske og bifangst
Som et ledd i forvaltningsmål for arter kan fylkesmannen fastsette 

nærmere regler om bifangst, rapportering, fisketid, 
størrelsesbegrensning, tillatte fangstmetoder, redskapstyper herunder 
agn og redskapsbruk. 

5. Særskilt uttak av fisk
Direktoratet for naturforvaltning kan tillate uttak av fisk i samsvar med 
naturmangfoldloven 18. 

6. Overgangsbestemmelser 
Forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i lov av 15. mai 1992 

nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., som gjelder fiske av ål, 
oppheves. Forskrifter eller enkeltvedtak som gjelder andre arter gjelder 
til annet blir bestemt. 

Det er tillatt å fiske gjørs, asp og flire fra denne forskriften trer i kraft 
til og med 31.12. 2010, dersom ikke annet følger av forskrift eller 

enkeltvedtak. Det samme gjelder for fangst av edelkreps.

7. Ikrafttreden 
Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2009. 



• Tillatt når det ikke truer bestanden i området

• Uansett kan man:
• Avlive virvelløse dyr som er til plage eller skade 

(første ledd, a)
• Avlive fremmede organismer (første ledd, b)

• Hjemmel for forskrift eller 
enkeltvedtak om høsting og 
annet uttak av landlevende 
virvelløse dyr (tredje ledd)

Høsting og annet uttak av virvelløse dyr 20

Foto: Gudrun Schneider



Høsting og annet uttak av 
planter og sopp 21 

• Tillatt hvis det ikke truer den aktuelle 
bestanden ( 15 annet ledd) 

• Uansett kan planter og sopp fjernes 
hvis de er ( 21 første ledd)
- skadelige
- fremmede
- en trussel mot viktige 

samfunnsinteresser

• Hjemmel for forskrift eller 
enkeltvedtak om høsting og annet 
uttak ( 21 tredje ledd)

Foto: Irene Lindblad



Uttak av vilt, laks- og innlandsfisk 
17 og 18 

• I all hovedsak videreføring av gjeldende rett 

• Generelle regler om uttak uten at det fattes 
vedtak 
( 17 f.eks nødverge, dyrevelferd) 

• Hjemler for vedtak om uttak eller tiltak 
av myndighetene ( 18):

To minimumsvilkår i annet ledd:
- Ikke truer bestandens overlevelse
- Formål ikke kan nås på annen 
tilfredsstillende måte

Foto: Erling Maartmann
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