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Dispensasjon fra forbudet mot å fiske anadrom laksefisk i sjøen, 
gjenfangstfiske etter rømminger av oppdrettslaks fra lokalitet på 
Dolma, Nærøysund kommune  
 
Midt-Norsk Havbruk v/ Frank Øren har fått dispensasjon med vilkår fra det generelle 
forbudet mot å fiske anadrome laksefisk i sjøen.   
 
 
Bakgrunn 
Statsforvalteren viser til hendelse på Midt-Norsk Havbruk AS sin lokalitet på Dolma, meldt til oss av 
Fiskeridirektoratet fredag 27. august. En seks meter lang flenge er registrert i merden hvor det er 
opplyst å være 140.000 slaktemoden oppdrettslaks på 4-5 kg. Fredag 27. august var det allerede 
meldt om 150 oppdrettslaks som var tatt opp av sjøen. Denne fisken kunne stamme fra rømmingen, 
vurdert på grunn av størrelsen på fisken. Fiskeridirektoratet tok kontakt med oss mandag 30. august 
og ga uttrykk for at et dusørfiske kunne være aktuelt på grunn av rømmingens omfang og fiskens 
størrelse. 
 
I ettertid er det meldt om fisk som er tatt utenfor Rørvik som kan passe med størrelsen på 
oppdrettsfisken som er rømt fra lokaliteten på Dolma. 
 
Statsforvalterens vurdering 
På bakgrunn av det store antallet man kan anta har rømt, samt fiskens størrelse, dispenseres det fra 
det generelle forbudet mot å fiske anadrome laksefisk i sjøen. Gjenfangstområdet som åpnes for 
fiske er kystområder nord og vest for Abelvær i Nærøysund kommune. Kart over området ligger 
vedlagt og finnes her. Kartutsnitt ligger også vedlagt.  
 
Vedtak 
Med hjemmel i Forskrift om åpning av fiske etter anadrome laksefisk § 4 og Forskrift om fisketider 
for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 6, gir Statsforvalteren i Trøndelag tillatelse til at Midt-
Norsk Havbruk v/ Frank Øren og de fiskere han gjør avtale med, i perioden fra 1. september 2021 til 
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30. september 2021, kan fiske etter rømt oppdrettslaks i området vest og nord for Abelvær og 
nordover til fylkesgrensa Kart over området ligger vedlagt og finnes her. Kartutsnitt ligger også 
vedlagt. Kontaktperson for fiskere er Erlend Høgnes og kan kontaktes på Erlend.Hogsnes@mnh.no. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
 
1. Midt-Norsk Havbruk AS skal, før fiske igangsettes, registrere følgende opplysninger om fiskere de 

inngår avtale om fiske med: navn, telefon-nummer og stedet det skal fiskes, redskap. Midt-Norsk 
Havbruk skal sørge for at denne lista uoppfordret gjøres tilgjengelig for SNO, Kystvakt og politi 
kontinuerlig.  

2. Redskapen skal merkes tydelig med navn på fisker. 
3. Villfisk av laks og sjøørret umiddelbart og skånsomt skal settes ut igjen. Dersom man får villaks og 

sjøørret skal dette rapporteres til Statens naturoppsyn (Odd Magne Kvålshagen tlf. 90799969).  
4. Det kan fiskes med settegarn som er 63 mm eller større, krokgarn, håndsnøre og stang.  

(Fiske med garn med maskevidde 63 mm eller større kan foregå uten hensyn til påbudet om at garn 
med maskevidde større enn 32 mm i perioden fram til 30. september skal senkes slik at fangstdelen 
står minst tre meter under havoverflata, jf. forskrift om nedsenkning av garnredskap).  

5. Oppdrettslaks skal avlives umiddelbart og humant. 
6. Dersom det tas vesentlig fangst av vill anadrom fisk har den enkelte fisker ansvaret for å avslutte 

fisket på det aktuelle stedet.  
7. Utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk er det ikke tillatt å fiske i området som 

strekker seg 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen. Dette gjelder også mindre 
bekker og vassdrag hvor det er kjent at sjøørret gyter, selv om det ikke er fastsatt grense elv/ sjø. 
Utover dette gjelder de begrensninger på fiske i munningsområder til vassdrag med anadrome 
laksefisk som følger av fylkesvise forskrifter om fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag.  

8. All fangst skal leveres til mottak som Midt-Norsk Havbruk AS stiller til fiskernes disposisjon. Fangsten 
skal registreres på navn og kommune og rapporteres til SSB. Midt-Norsk Havbruk AS er ansvarlig for 
å rapportere all fangst inn til SSB med kopi til Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren. 

9. Det skal tas skjellprøver av all fisk. Skjellprøver leveres Fiskeridirektoratet.  
10. Dersom det avdekkes bifangster av anadrom villfisk, kan Statsforvalteren trekke tilbake tillatelsen 

med umiddelbar virkning.  
 
Dispensasjonen gjelder området som er farget blått på kartet, med unntak av utvidete 
fredningsområder og 100-meterssonen. Det er den enkelte fisker som er ansvarlig for å oppdatere 
seg på hvor disse er.  
 
Kystnære områder og fjordene er unntatt dispensasjonen av hensyn til vill anadrom laksefisk. 
 
Det forutsettes at fisket vil foregå på en skånsom måte, og at uttaket vil være begrenset til det som 
er nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 12. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er lagt til 
grunn i vurderingen av om det skal gis tillatelse, jf. naturmangfoldloven § 7. 
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Klage 

Dette vedtaket kan påklages til Klima- og miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet ble 
mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuell klage sendes til Fylkesmannen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
Seksjonsleder 

  
 
Kjersti Hanssen 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg – kartutsnitt 
 


