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Endring av regler for tildeling av lakseplasser på Finnmarkseiendommen  

 

1. Innledning 

 

Finnmarkseiendommens (FeFos) styre fastsatte regler for tildeling av lakseplasser i Finnmark 

i møte den 11.-12. desember 2006. Senere har styret gjort noen små justeringer av reglene, 

i 2008 og i 2010.  Styret ba i møte 24. september 2013 om at regler for tildeling av 

lakseplasser i sjøen igjen tas opp til revidering, og styret behandlet forslag til å endre regler 

for tildeling av lakseplasser i styresak 53/2010 den 1. juni i år. Styret vedtok da å sende 

forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser på høring. Forslaget skulle søke å sikre 

bedre rekruttering til sjølaksefiske, spesielt i kommunene hvor det er få sjølaksefiskere, samt 

å sikre videreføring av den kultur og tradisjon som sjølaksefisket representerer.  

 

Sjølaksefiske har hatt stor økonomisk betydning tidligere og vært en viktig del av sjøsamisk 

kultur og kystkultur i Finnmark.  Sjølaksefiske har imidlertid gått tilbake de siste 20 årene. I 

noen kommuner er sjølaksefiske i ferd med å forsvinne. Dette gjelder både på FeFo-grunn og 

på privat grunn i Finnmark, og både når det gjelder antall sjølaksefiskere og rekruttering til 

fisket. Lav pris på laks og stadig strengere offentlige reguleringer kan forklare en del av 

denne tilbakegangen. Selv om den økonomiske betydningen har avtatt har sjølaksefiske 

fortsatt stor betydning for mange i kyst- og fjordstrøk, og er viktig for den sjøsamiske 

kulturen og kystkulturen generelt.   

 

Bestemmelsen i finnmarkslovens § 21 fastsetter hovedprinsippene for forvaltningen av de 

fornybare ressursene. FeFo skal som grunneier forvalte de fornybare ressursene på balansert 

og økologisk bærekraftig måte i samsvar med finnmarkslovens formål og innenfor de rammer 

som følges av annen lovgivning (for eksempel fisketid, helgefredning, maskevidde, 

redskapsutforming, minsteavstand mellom laksebruk, fredningssoner utenfor elvemunninger i 

sjøen etc.). For øvrig fastslår finnmarkslovens § 21 at naturens mangfold og produktivitet 

skal bevares.  

 

De som er bosatt i en kommune i Finnmark har, på FeFos grunn i kommunen, rett til å fiske 

etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen, jf. lovens § 22, punkt b. Antall 

lakseplasser på FeFo-grunn er begrenset, og det er derfor ikke mulig å tildele lakseplass til 

alle som er berettiget jf. Finnmarksloven. FeFo må ha regler for tildeling av lakseplasser i 

Finnmark slik at lakseressursen forvaltes forsvarlig. Også av hensyn til rettssikkerhet og 

likebehandling er det nødvendig å ha et regelverk for behandling av søknader og tildeling av 

lakseplasser.  I henhold til finnmarkslovens § 27 kan fiske etter anadrom laksefisk med 

faststående redskap i sjøen bare foregå etter utvisning av fiskeplass av FeFo.  

 

2. Høring 

 

Direktøren sendte 23.6.2014 ut på høring forslag til endring av regler for tildeling av 

sjølakseplass på Finnmarkseiendommen. Forslaget gikk først og fremst ut på å slippe til noen 

flere laksefiskere etter unntaksbestemmelsen, i tillegg til små justeringer av de andre 

punktene. Høringsfristen ble satt til 15.9.2014, og høringsparter var Tana og omegn 

sjølaksefiskerforening, Sør Varanger Sjølaksefiskerlag, Finnmark sjølaksefiskarlag, fiskarlaget 

Nord, Finnmark bonde og småbrukarlag, Finnmark bondelag, Norske reindriftssamers 

landsforbund (NSR), Reindriftsforvaltningen, Sametinget, Fylkesmannen i Finnmark, Norges 

Jeger- og fiskerforbund Finnmark (NJFF Finnmark), Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), 

Tanavassdragets Fiskeforvaltning, Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget, Neidenelven 

Fiskefellesskap, alle kommuner og alle forpaktere av laksevassdrag. Samtidig oppfordret FeFo 

også andre interesserte til å komme med innspill. 

 

Totalt kom det inn 11 uttalelser fra høringspartene. De som har avgitt høringsuttalelse er tre 

kommuner, Sametinget, Sør Varanger sjølaksefiskarlag, Finnmark Bondelag, ALI, fiskarlaget 
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Nord, NJFF Finnmark og Berlevåg Jeger- og Fiskerforening. I tillegg kom det inn 2 uttalelser 

og 2 henvendelser fra andre interesserte, fra Storekorsnes fiskarlag, en sjølaksefisker, Norsk 

villaksbevaring og Åsen friluftsopplevelser. 

 

Bare tre av kommunene har gitt høringsuttalelse. Porsanger kommune har i formannskapet 

den 13.08.14 vedtatt at de støtter FeFos forslag om oppmykning av regler for tildeling av 

sjølakseplasser i Finnmark. Den 08.09.14 ga formannskapet i Nordkapp kommune sin 

tilslutning til FeFos forslag om oppmykning av regler for tildeling av sjølaksefiske i Finnmark, 

noe som de mener er viktig for å sikre rekruttering til sjølaksefiske, spesielt i kommuner hvor 

det er få, samt å sikre videreføring av den kultur og tradisjon som sjølaksefiske representerer 

i Finnmark. Tana kommune ved Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget behandlet saken i møte 

den 09.09.14 og fattet følgende vedtak: Tana kommune støtter FeFos forslag til endring i 

regler for tildeling av lakseplasser i sjøen ved at det åpnes opp for at flere grupper av fiskere 

kan få tildelt fiskeplass. Tana kommune vurderer at unntaksbestemmelsen i forslaget gjelder 

så mange grupper at det ikke lenger kan anses som unntak. Det hadde vært en fordel om det 

ble presisert nærmere hva som vektlegges når det skal prioriteres mellom alle de ulike 

gruppene i unntaksbestemmelsen. 

 

Sametinget er positiv til FeFos forslag som legger til rette for videreføring av sjølaksefiske, 

der formålet er å bevare sjølaksefiske som en kulturbærer samtidig som det legges til rette 

for næringsutvikling og rekruttering i næringa. I sin høring skriver de at de er klar over at 

mange ønsker å profesjonalisere sjølaksefisket ut fra et overordna mål om profittmaksimering 

og kortsiktig økonomisk gevinst. Ut fra Sametingets politikk er det betryggende å se at FeFo i 

sin forvaltning ønsker å legge samfunnsmessige og sosiale sider til grunn for forvaltning av 

sjølaksefiske. En slik forvaltning vil etter Sametingets syn være et virkemiddel for å sikre at 

fiske etter laks i sjøen fortsatt kan være et viktig element i utvikling av lokale 

binæringskombinasjoner samt styrke sjølaksefiskets rolle som kulturbærer for de som bor i 

kyst- og fjordområdene. Dette gjelder i særlig grad i sjøsamiske områder der fiske etter laks i 

sjøen gjerne drives sammen med andre yrker (næringskombinasjon). Sametinget har i tillegg 

gitt innspill om at det bør kunne tildeles flere lakseplasser til hver enkelt søker. De foreslår at 

hver søker kan inneha 4 lakseplasser. Når det gjelder begrepet om husstand ønsker de at vi 

presiserer alderen på hjemmeværende barn til 18 år. Myndighetsalderen er 18 år, og alle 

under en husstand kan ikke behandles under ett, selv om de bor under samme tak. 

 

Når det gjelder punkt 7. skriver Sametinget at de ikke kan se at det er faglig grunn til å øke 

avstanden mellom laksebrukene til det dobbelte av det som er fastsatt i gjeldende lovverk og 

som tidligere har vært praksis over lang tid. Til slutt skriver sametinget at det bør legges til 

rette for at lærlinger kan fiske laks. Et slikt fiske kan enten gjennomføres som et ordinært 

fiskeri av den enkelte lærling, eller at det lages en lærlingordning hvor en erfaren fisker kan 

får tildelt ekstra lakseplasser hvis han/hun tar med en lærling. 

 

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag er positiv til forslaget fra FeFo om at flere skal få delta i 

sjølaksefisket, dette kan være ett av flere tiltak som kan redde den særegne sjøsamiske 

kulturen og kyst- og fjordkulturen. I tillegg kommer laget med innspill til punkt 3c i 

retningslinjene. De ønsker at de som går ut av primærnæringa og blir pensjonist bør få utøve 

laksefiske på den lakseplassen de har fiske på i lang tid. De har kunnskap om plassen og det 

er nok ledige lakseplasser for nye søkere. Pensjonister fra primærnæringsvirksomheter bør 

tildeles den plassen de over lang tid har utøvd sjølaksefisket på hvis de søker på en av 

plassene. Laget mener at forslaget fra FeFo vil bidra til å sikre rekruttering til sjølaksefiske på 

grunn av at det er i ferd med å dø ut, eksempelvis er det i kommunene rundt Varangerfjorden 

bare fem fiskere i Vadsø, fem i Nesseby og en i Vardø. I Sør Varanger er det naturlig nok flere 

da her er flest innbyggere, flere lokale fjorder og lengre kyststrekning. 

 

Sjølaksefiskarlaget skriver videre at FeFo bør vektlegge at far/mor har fisket på FeFo-plass i 

mange år og at søker har vært med som hjelpesmann og har lært om sjølaksefiske fra 

barndommen av. Videre at folk som har vært hjelpesmenn (ofte er det familien) bør få overta 



Framlagt på møte 6.nov. 2014 

Styresak 55/2014 

Saknr. 14/00829 

Arknr. 733.0 

 
Side 3 av 11 

 

plassen eller en annen plass når «hovedutøver» faller fra. De påpeker at den sjøsamiske 

kulturen og kyst- og fjordkulturen vil videreføres på bakgrunn av en slik regel. 

Nye utøvere må som utgangspunkt i både sikkerhet og med bakgrunn i læringseffekt delta i 

fisket sammen med erfarne sjølaksefiskere før de tildeles egen lakseplass. Sjølaksefiskarlaget 

støtter ikke punktet om at de som har hytte/eiendom i nærheten av en lakseplass skal få 

plass. I så fall må de bo i Finnmark og betale skatt til Finnmark.  

 

Finnmark Bondelag behandlet saken i styremøte den 16.09.14. De uttaler at de støtter 

forslagene til endring, unntatt forslaget om tildeling til de som har hytte/eiendom i området 

da dette kan komme i konflikt med lokalbefolkning og primærnæringas interesser.  

 

Fiskarlaget Nord ved saksbehandler Ivar Sagen skriver at laget konsekvent mener at fisket i 

sjøen først og fremst bør forbeholdes yrkesfiskere, i tillegg til de som har lange tradisjoner 

med å fiske laks, dvs. de andre primærnæringsutøverne innenfor jordbruk og reindrift. De 

påpeker at det også er andre grunneiere enn Finnmarkseiendommen som har rett til å fiske 

laks i sjøen. Fiskarlaget ber om at FeFo som grunneier følger tradisjonen med å forbeholde 

sjølaksefisket for primærnæringsutøvere, og peker på at sjølaksefisket gradvis er regulert 

bort gjennom begrensninger i bruk av redskap og redusert fisketid. Fiskerlaget mener at 

antallet sjølaksefiskere bør begrenses og at det tildeles flere lakseplasser til hver utøver slik 

at det gir grunnlag for lønnsomhet. Fiskerlaget stiller seg uforstående til bruken av begrepet 

husstand. I tillegg har fiskerlaget følgende merknader til de enkelte punktene: 

 

Punkt 3: Laget mener at personer som går ut av primærnæringene må fases helt ut av fisket 

og adgangen bør begrenses til de som er yrkesfiskere i manntallet, jordbrukere med gård 

langs kysten og reindriftsutøvere i eget sommerbeitedistrikt. Fiskarlaget går imot alle de 

foreslåtte punktene i unntaksbestemmelsen.  

 

Punkt 4: Ordlyden etter siste komma i punkt a utgår, dvs. at de mener at pensjonister ikke 

skal få fiske laks. Punkt B. Det bør ikke tas hensyn til familieinntekt og forsørgelsesbyrde. 

Punkt d og f utgår, dvs. at det ikke skal legges vekt på bosetting i området og at det ikke skal 

legges vekt på alder.  

 

Punkt 5: Fiskerlaget mener at antall plasser til den enkelte fisker må være relatert til at det 

skal være lønnsomhet i fisket. 

 

Punkt 6: De mener at det etter søknad bør kunne benyttes en hjelpesmann til fisket dersom 

det eksempelvis oppstår sykdom. 

 

Storekorsnes Fiskarlag ved Arnt Ring har i brev av 15.09.14 gitt høringsuttalelse. Fiskarlaget 

ser med bekymring på at FeFo tenker å svekke primærnæringas rett til sjølaksefiske ved å 

åpne opp for nye grupper fiskere. De mener at sjølaksefiskerne har hevdvunnen rett til fiske 

basert på alder tids bruk. De påpeker videre at dersom FeFo slipper til flere fiskere er det å 

betrakte som endret bruk av utmark, jf. finnmarksloven. De er imot å slippe til nye grupper 

fiskere som kan bidra til å svekke de som har rett til fiske i dag. Fiskarlaget ber om at FeFo i 

punkt 3. a, tar ut følgende: «annen lokal næringsutøvelse». I tillegg er fiskarlaget imot at 

hytteeiere skal kunne tildeles lakseplass. Til punkt 4. ønsker de å tilføye følgende et nytt 

punkt g.: Søkere fra annen næring enn primærnæringene har prioritet etter alle andre 

forannevnte etter regel 4. Fiskarlaget foreslår også at søkere som er helårsfiskere eller som 

kun har inntekter fra fiske skal kunne tildeles 2 lakseplasser i tillegg til de tre som de fra før 

av har rett til å ha. Når det gjelder avstandsreglene i punkt 7. mener de at FeFo også bør 

følge de offentlige bestemmelsene for avstand, dvs. 100 meter mellom plassene. 

 

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening som forpakter to vassdrag, Kongsfjordelva og Storelva, er 

bekymret over forslaget fra FeFo. De mener at forslaget vil føre til at beskatningen av 

atlantisk laks vil øke, også beskatningen av truede bestander og russisk laks. De skriver at 

det er betenkelig at FeFo foreslår å øke tilgangen på fisket uten å nevne noe om bevaring av 

villaksen. De påpeker at det i elvene er begrensede fisketider, kvoter og mange 



Framlagt på møte 6.nov. 2014 

Styresak 55/2014 

Saknr. 14/00829 

Arknr. 733.0 

 
Side 4 av 11 

 

redskapsreguleringer der særlig de store laksene beskyttes, imens det i sjøen kun er 

fisketidene som regulerer fisket. De syns at dette er provoserende og mener at sjølaksefisket 

må reguleres ut i fra bestandssituasjonene i regionen. Foreningen håper at FeFo som en 

ansvarsfull forvalter ser verdien i å legge rammeverk med fokus på langsiktig og god 

forvaltning av laksebestandene i fylket. De påpeker at elveforpakterne i Finnmark lenge har 

gjort tiltak og jobbet for å styrke laksebestandene og kan på ingen måte støtte noe forslag 

som kan øke fisket på blandede laksebestander i sjøen. 

 

ALI er sterkt imot regelendringene som FeFo har foreslått. De mener at det ikke må lempes 

på dagens regelverk og heller ikke åpnes for større skjønn da dette vil føre til økt press på en 

allerede truet laksestamme. De påpeker at trusselbildet er sammensatt og lite oversiktlig. De 

nevner oppdrettsanlegg med rømt fisk og fare for innblanding, lakselus problemet, 

forurensning fra anleggene, oppfisking av maten til laksen i havet mm. De nevner at det 

fiskes minst dobbelt så mye laks i sjøen som i elvene. Videre påpeker ALI at elvefisket har 

stor betydning i forhold til bosetningen og trivsel for lokalbefolkningen, og at det er over 1500 

som kjøper kort i Altaelva før st.hans. Til sammen får de 1500 elvefiskerne like mye laks før 

st.hans som en «hobby-sjølaksefisker» får i løpet av laksesesongen. De skriver at økonomisk 

verdiskapning i elver har et stort potensiale og trekker frem Lakselva i Porsanger. Videre at 

FeFo heller bør se på hvordan vi kan bidra til økonomisk verdiskapning slik i Lakselva. ALI 

mener også at vaktholdet av sjølaksefiske er for dårlig i dag, både i forhold til det lovlige 

sjølaksefisket og i forhold til ulovlig fiske. Sammenlignet med de ressursene elveforvalterne 

bruker på vaktholdet i elvene bruker FeFo lite ressurser til aktiv forvaltning av atlantisk laks. 

De påpeker at det er normalt at de som har inntekter av fisket også dekker vakthold. De 

mener at FeFo som eier ca. halvparten av lakseplassene i Finnmark her må ta et ansvar og 

drive kontroll med de som leier lakseplassene, andre sjølaksefiskere og være aktivt med for å 

hindre ulovligheter.  

 

ALI skriver at FeFo heller bør bruke sin styringsmulighet til å bidra til å sikre at laksestammen 

sikres for fremtidige generasjoner, samt støtte lakseforvalterne i store og små elver. Det vil gi 

verdiskapning og vil bety mye for trivsel og bolyst i kyst og fjordstrøk. De minner om at FeFo 

som grunneier skal forvalte de fornybare ressursene på en balansert og bærekraftig måte. 

ALI mener også at FeFo må pålegge sjølaksefiskerne å ta skjellprøver og føre fangstoppgave.  

 

NJFF Finnmark er bekymret over at FeFo ønsker å liberalisere reglene for tildeling av 

lakseplass på Finnmarkseiendommen, noe som vil øke antall sjølaksefiskere og dermed føre 

til økt beskatning av villaksen i fylket. De mener at det vil føre til økt beskatning over større 

geografiske områder langs kystlinja og i fjordene, noe som vil skape en lite forutsigbar 

beskatning av de ulike laksestammene. De er av prinsipp mot fiske på blandede bestander da 

man kan overbeskatte laksen fra sårbare populasjoner. Sjølaksefiske beskatter også laks 

tilhørende Russland.  

 

NJFF Finnmark mener også at det er urovekkende at FeFo kun foreslår å øke tilgangen på 

fisket, og samtidig ikke har nevnt et ord om å bevare villaksen. Det foreslås ingen kvoter eller 

rettet fiske. De mener det er provoserende med bakgrunn i alle tiltak som innføres i elvene. 

Sjølaksefisket må også reguleres ut fra bestandssituasjonen. NJFF Finnmark forventer at FeFo 

som en ansvarsfull forvalter av våre naturressurser også legger rammeverk med langsiktig 

forvaltning av villaksen. De påpeker at situasjonen for Norges villaksestammer er under 

ekstremt press i store deler av landet. I Finnmark er det for tiden et unntak med god vekst i 

bestandene, men store deler av denne veksten kan tilskrives rett forvaltning og 

begrensninger i elvefisket. Derfor mener de at FeFos forslag som fører til økt beskatning er 

urovekkende og provoserende. NJFF Finnmark er sterkt imot alle tiltak som vil gi økt 

beskatning av laksestammen i sjøen utenfor Finnmark. 

 

En sjølaksefisker, Thor Svein Berg fra Loppa, har gitt høringsuttalelse. På Loppa øy fiskes det 

kun på hans tre lakseplasser, i tillegg til to «pensjonistfiskere». Han påpeker at her er ledige 

lakseplasser som må kunne tildeles til fiskere som ikke er manntallsført i kommunen, men 

som er mannskap hos Berg. Dette gjelder hans kone og svigersønn som er helårsfiskere, men 
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som av ulike årsaker har bostedsadresse i en annen kommune. De oppholder seg på Loppa 6 

måneder i året. Berg skriver at laksebestanden er økende og antall sjølaksefiskere er 

nedgående. I tillegg ønsker han seg 4 laksesett da fisketiden er blitt så begrenset de siste 

årene. 

 

Usikkert om det kan regnes som et høringsinnspill, men det kom to henvendelser som vi 

nevner i saken. Det første er fra Åsen Friluftsopplevelser som mener at FeFo må stoppe 

sjølaksefisket ettersom det ikke er bærekraftig. De skriver også at laks tatt i elvene har 

enorm verdi for lokalsamfunnet og at laks tatt på garn/kilenot ikke er verdt noe i forhold.  

Norsk Villaksbevaring ved Styreleder Pål Klouman skrev et brev til Klima og 

miljødepartementet, minister Sundtoft, statssekretær Lunde og rådgiver, med kopi til FeFo, 

politikere og miljøorganisasjoner. I brevet omtales FeFo som villaksens farligste fiende, med 

bakgrunn i at sjølaksefiskerne fisker på truede og sårbare bestander i tillegg til ulovlig fiske 

på russisk laks. De påpeker at et lite antall sjølaksefiskere fisker langt mer laks enn flere 

tusen elvefiskere, og at samfunnsmessig er elvefiske langt mer lønnsomt. De skriver videre at 

FeFo bryter § 1 i finnmarksloven hvor det er nedfelt at lovens formål er å legge til rette for at 

grunn og naturressurser forvaltes på en balansert og bærekraftig måte. 

 

 

3. Vurdering  

 

Høringsinnspillene kan grovt sett tas til inntekt for tre ulike interesser/syn. Sjølaksefiske som 

del av sjøsamisk kultur, sjølaksefiske som del av inntektsgrunnlag for primærnæringsutøvere, 

og sjølaksefiske som konkurrerende aktivitet til laksefiske i vassdrag. I tillegg er det verdt å 

merke seg at mange brukere ikke har svart på høringen. Bakgrunnen for høringen var at 

styret ønsket en oppmyking av unntaksbestemmelsen i retningslinjene, og direktøren kan 

ikke se at innspillene entydig går imot dette.  

 

ALI, Berlevåg JFF, NJFF Finnmark, Fiskarlaget Nord, Storekorsnes Fiskarlag, Norsk 

villaksbevaring og Åsen Friluftsopplevelser er imot forslaget om å tildele plasser til nye 

grupper fiskere. De tre kommunene, Sametinget, Sør Varanger sjølaksefiskarlag og Finnmark 

Bondelag er positiv til å slippe til flere laksefiskere.  

 

Tana og omegn sjølaksefiskerforening, Finnmark sjølaksefiskarlag, Finnmark bonde og 

småbrukarlag, NSR, Reindriftsforvaltningen, Fylkesmannen i Finnmark, Tanavassdragets 

Fiskeforvaltning, Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget og Neidenelven Fiskefellesskap 

svarte ikke på høringen.  

 

Flertallet av innspillene var negative til tildeling av lakseplass til søkere med hytte/eiendom 

nært lakseplassen. Direktøren tar dette til etterretning og vil ikke foreslå å tildele lakseplasser 

på bakgrunn av at søkerne har hytte/eiendom nært lakseplassen.  

 

Flere av innspillene påpeker at villaksbestandene er sårbare og er ut fra dette imot at det 

legges opp til en økning i sjølaksefisket fra FeFo. I henhold til vitenskapelig råd for 

lakseforvaltning er bestandssituasjonen for de fleste laksebestandene i Finnmark 

tilfredsstillende og situasjonen forbedres for hvert år. Det viktigste unntaket er 

Tanavassdraget som inneholder mange bestander og er langt unna å ha en tilfredsstillende 

bestandssituasjon. Tanavassdraget er kanskje verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks og 

det bør det tas hensyn til også i forhold til sjølaksefiske. Direktøren vurderer imidlertid at slik 

eventuell lokal regulering i Tanafjorden bør gjøres av offentlig myndighet og ikke av 

grunneier.  

 

Med økt kunnskap om ulike laksestammer i Finnmark kan FeFo i fremtiden drive en mer 

bestandsrettet forvaltning av sjølaksefiske. Det vil si at man kan øke antallet plasser i 

områder hvor laksebestandene tåler høyere beskatning. Dette vil typisk være i fjorder hvor 

man ikke har sårbare bestander. Samtidig kan FeFo begrense også sjølaksefisket dersom det 

skulle vise seg at innsiget skulle bli dårligere enn forventet et år. Dette gjøres i dag i 
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elvefisket gjennom en evaluering av fangstene midtveis i sesongen. Det går også an å 

vurdere reguleringer gjennom fangstbegrensing, gjenutsetning, tidspunkt for når fisket skal 

bedrives m.m. Det kan også vurderes om det i fremtiden skal være ulike regler i ulike 

områder. FeFo har i dag kunnskap nok til å drive tilnærmet bestandsrettet forvaltning også i 

sjøen, men dette har ikke vært gjenstand for høring i denne omgang. Sjølaksefiske er 

allerede i dag underlagt strenge reguleringer av offentlige myndigheter, og strengere 

reguleringer er varslet. Direktøren vurderer at disse reguleringene i dag ivaretar 

bestandssituasjonen for laks på en tilstrekkelig god måte, og at bestandssituasjonen for laks i 

Finnmark ikke er til hinder for at FeFo kan gjøre det noe enklere å starte med sjølaksefiske.  

 

 

 

Mengden laks som fanges i sjøen og i elva er i dag ca. 50 % -50 %. Fangsteffektiviteten er 

større i sjøen enn i elvene. Direktøren mener at dersom det blir aktuelt å slippe til nye 

grupper fiskere bør ikke fangsten i sjøen gå mye opp. Ny fiskere bør derfor ikke tildeles mer 

enn en plass, og dersom det viser seg å være behov for det kan FeFo vurdere bruke kvote 

som en metode for å regulere fangsten, spesielt blant de som får tildelt lakseplass etter 

unntaksbestemmelsen. Dersom tildelingsreglene liberaliseres noe vil flere få muligheten til å 

bidra til å opprettholde kulturen. FeFo kan forvalte dette med forsiktighet, og særlig være 

varsom med å bidra til økt beskatning av laksen i sjøen. 

  

Ved en oppmyking av unntaksbestemmelsen slik som foreslått ser direktøren for seg at det 

bør være to runder med saksbehandling og tildeling. Det innebærer at søkere som oppfyller 

vilkårene i reglenes punkt 3 a.-d. behandles først. Søkere som kan tildeles en lakseplass etter 

unntaksbestemmelsen behandles etter at førstnevnte gruppe har blitt tildelt plasser. For den 

første gruppa av søkerne må det innhentes inntektsopplysninger. Det vil også være behov for 

å vurdere endringer i søknadsskjemaet slik at det fremkommer av søknaden om søker 

oppfyller vilkårene i punkt 3 a.-d., eller søknad skjer etter unntaksbestemmelsen.  

 

Med bakgrunn i at det legges opp til to søknadsrunder ser direktøren behov for at også punkt 

2 angående søknadsfrist og behandling av søknader endres i retningslinjene. Søknader som 

kommer inn etter fristen kan ikke påregnes å bli behandlet. Tidligere har det vært slik at 

søknader som er kommet inn etter fristen kan behandles etter at søknader som er 

innkommet innen fristen er avgjort. 

 

Ved endringer som foreslått i unntaksbestemmelsen punkt tre ser direktøren at det ikke 

lenger er naturlig å vurdere inntekter for slike søknader. Dette med bakgrunn i at dette fisket 

skal ivareta tradisjonen, og ikke nødvendigvis være lønnsomt. Det vil også føre til mindre 

arbeid for Skatteetaten. Direktøren ser også at det vil være nødvendig å endre punkt 4 for å 

imøtekomme eventuell konkurranse om lakseplassene blant de som oppfyller 

unntaksbestemmelsen.  

 

Det kom også inn andre innspill i høringen. Sametinget og Storekorsnes Fiskarlag foreslo at 

FeFo bør følge de offentlige bestemmelsene angående avstandsregler mellom plassene, dvs. 

100 meter mellom plassene. Gjeldende avstandsregler mellom lakseplassene på FeFo-grunn 

har vart i mange tiår og er godt innarbeidet. Punktet har ikke vært til høring og direktøren 

ønsker ikke å ta forslaget til følge. 

 

Fiskarlagene og Sametinget foreslo at det skal kunne tildeles flere lakseplasser til hver søker. 

Fiskarlaget mener at det ikke bør tildeles plasser til pensjonister og at man heller bør tildele 

flere lakseplasser til de yrkesaktive slik at det blir større lønnsomhet i fisket. Sametinget 

foreslår fire til yrkesaktive og at de som slutter skal få beholde inntil tre lakseplasser dersom 

det ikke er konkurranse om plassene. Fra 1975 og frem til i dag har det vært praktisert at 

hver yrkesaktive primærnæringsutøver kan tildeles inntil 3 lakseplasser. Praksisen er godt 

innarbeidet og er akseptert av sjølaksefiskerne. Begrunnelsen for dette har vært at flere 

sjølaksefiskere slipper til og en unngår at enkeltpersoner kan sperre ute andre med å holde 

plassene opptatt. Direktøren anbefaler ikke å tildele flere lakseplasser enn det som er 
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forvaltningspraksis i dag, dvs. 3 plasser til de yrkesaktive primærnæringsutøverne og 1 plass 

i henhold til unntaksbestemmelsen. Dette med bakgrunn i at fangsten i sjøen kanskje vil øke 

betraktelig dersom vi tildeler flere lakseplasser per fisker. Forslaget tas ikke til følge. 

 

I forhold til Sør-Varanger sjølaksefiskarlags innspill til punkt 3 c om at de som går ut av 

primærnæringa og blir pensjonist bør få utøve laksefiske på den lakseplassen de har fisket på 

i lang tid, vil direktøren presisere at det allerede er slik. De som slutter innenfor 

primærnæring og blir pensjonister får beholde minst en av sine lakseplasser (se punkt 4 a.).  

I henhold til punkt 4. a. må pensjonister vike i forhold til yrkesaktive, men dog slik at en av 

lakseplassene beholdes. 

 

Sametingets forslag om å føye til 18 år når det gjelder barn som bor i samme husstand synes 

direktøren er et godt forslag og vil ta det til følge. Direktøren synes også forslaget om 

lærlingeordning (nevnt av, Sør-Varanger sjølaksefiskerlag og Thor Svein Berg Loppa) var 

godt, men påpeker at det allerede er foreslått at ungdom under 25 år kan tildeles lakseplass. 

Personer over 18 år er myndige, og bør selv få bestemme om de ønsker å fiske alene eller 

sammen med andre.  

 

Direktøren vurderer at de endringene det legges opp til vil få små konsekvenser for 

forvaltningen av sjølaksefisket på FeFo-grunn. Ordningen drives i dag med underskudd for 

FeFo, og direktøren ser ikke for seg at foreslåtte oppmykinger vil medføre større endringer 

økonomisk for FeFo.  

 

4. Konklusjon – begrunnelse 

Direktøren vurderer at forslagene om oppmyking i unntaksbestemmelsen vil gjøre det enklere 

å kunne tildele en lakseplass til personer som ikke oppfyller hovedvilkårene for tildeling i 

retningslinjene. Det vil også bli enklere for ungdom å begynne med sjølaksefiske, og det vil 

bli mulig å få kjennskap til sjølaksefisket gjennom opplæring ved at utdanningsinstitusjoner 

kan tildeles inntil to plasser i opplæringsøyemed. Direktøren vil imidlertid ikke foreslå å tildele 

lakseplasser på bakgrunn av at søkerne har hytte/eiendom nært lakseplassen.  

 

Direktøren legger opp til at det blir to tildelingsrunder og søknadsskjemaet tilpasses i forhold 

til dette. Først behandles alle søknader som oppfyller de ordinære reglene for 

lakseplasstildeling (som før). Hovedvilkåret må først og fremst være oppfylt, dvs. fast bosatt i 

kommunen hvor lakseplassen ligger, eller er reindriftsutøver i sommerbeitedistrikt og 

lignende. I tillegg må søkeren som får lakseplass i første runde oppfylle et av punktene i 

reglenes punkt 3 a.-d. Etter den ordinære tildelingsrunden kan det tildeles en lakseplass til de 

andre søkerne etter unntaksbestemmelsen.  
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Direktørens innstilling  

På bakgrunn av direktørens vurderinger og høringsinnspillene legger direktøren frem følgende 

forslag til nye regler for tildeling av lakseplass på Finnmarkseiendommen (det som er nytt er 

merket kursiv): 

 

I. Regler for tildeling av lakseplasser på Finnmarkseiendommen 

Laksefiske med faststående redskap kan i henhold til Finnmarksloven § 27 bare foregå etter 

tildeling av lakseplass fra FeFo. Søknadsfristen lyses ut i de lokale avisene i Finnmark. Liste 

over ledige plasser og søknadsskjema fås hos FeFo. Alle lakseplasser i en kommune fornyes 

vanligvis hvert tredje år, men det er mulig å søke på ledige lakseplasser utenom 

fornyelsesåret. 

 

1. Søknadens innhold 

Søknad skal innsendes på fastsatt søknadsskjema og skal inneholde følgende opplysninger: 

Navn, adresse og fødselsnummer på søker. 

Nummer og beliggenhet på lakseplassen. 

 

Antallet private lakseplasser som disponeres av søker/husstanden. 

Søknaden skal underskrives og må være fullstendig utfylt. Søknader som ikke er fullstendig 

utfylt vil som regel bli returnert søker. 

 

Søkeren gir Finnmarkseiendommen tillatelse til å innhente inntektsopplysninger jf. baksiden 

av søknadsskjemaet, samt ytterligere opplysninger dersom dette viser seg å være nødvendig. 

 

2. Behandling av søknaden 

Søknadsfristen er 1. desember. Søknaden sendes FeFo. Søknader som kommer inn etter 

søknadsfristen kan ikke påregnes å bli behandlet.  

 

3. Tildelingsvilkår 

Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen jf. 

Finnmarkslovens § 22 b. FeFo kan likevel tillate andre enn kommunens innbyggere å fiske jf. 

§ 25. Dette vil særlig være aktuelt i forhold til reindriftsutøvere og personer bosatt i 

nabokommunene.  

 

I tillegg må ett av følgende vilkår være oppfylt: 

 

a. Søker bør fortrinnsvis være aktiv utøver av primærnæring(er) og inntekten fra 

primærnæring(ene) bør utgjøre en del av søkerens totale inntektsgrunnlag. Med 

primærnæring menes landbruk, reindrift, fiske og utmark. 

 

Annen lokal næringsutøvelse herunder reiselivsbasert virksomhet kan vurderes på 

samme måte. Særlig gjelder dette hvor tildelingen vil styrke bosettingsgrunnlaget i 

næringssvake områder. I en etableringsfase vil kravet til inntekt kunne reduseres noe.   

 

b. Søker er aktiv reindriftsutøver. Tildeling av lakseplass til reindriftsutøvere skjer 

fortrinnsvis i eget sommerbeitedistrikt. 

 

c. Søker som har ansiennitet innen sjølaksefisket, og som er i ferd med å avvikle 

primærnæring(er), kan ikke lengre fiske med to/tre lakseplasser. Etter 
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avviklingsperioden kan sjølaksefiskere som har fisket på Finnmarkseiendommen 

tildeles inntil en lakseplass dersom det ikke er konkurranse om plassen. Dersom 

plassen tildeles en annen søker pga konkurranse kan søkeren tildeles en annen 

lakseplass. 

 

d. Pensjonister som har utøvd sjølaksefiske enten på Finnmarkseiendommen (tidligere 

statsgrunn) eller primærnæringsutøvere som har fisket på privat lakseplass de siste 10 

årene kan tildeles plass.   

 

Etter at den øvrige tildelingen av lakseplasser er klar kan lakseplasser tildeles med bakgrunn i 

unntaksbestemmelsen. Uavhengig av om tilleggsvilkårene a-d er oppfylt kan tildeling skje 

blant annet for å sikre bosetningen i ytterdistriktene og/eller i næringssvake distrikter for å 

bidra til rekruttering for å ivareta tradisjonen. 

 

Det kan tildeles rekrutteringsplass til ungdom bosatt i kommunen under 25 år. 

 

Det kan tildeles lakseplass til bosatte i kommunen som kan dokumentere tilknytning til 

sjølaksefisket (også som hjelpesmann) og som ønsker å bevare kulturen og tradisjonen. FeFo 

kan prioritere hjelpesmenn som kan dokumentere at de har fisket sammen med 

sjølaksefiskere mer enn ti år. 

  

Det kan tildeles lakseplass til pensjonister bosatte i kommunen som kan dokumentere at de 

har drevet sjølaksefiske og primærnæring tidligere.  

 

Utdanningsinstitusjoner kan tildeles to lakseplasser i opplæringsøyemed. 

 

4. Vektlegging av momenter i prioritert rekkefølge ved konkurranse om 

plassene: 

Nedenfor følger i prioritert rekkefølge de momenter som vektlegges ved konkurranse om 

lakseplassene: 

 

a. Lang tids sammenhengende ansiennitet / tidligere bruk av plassen(e) av 

søker/husstand. Pensjonister må regne med å bli prioritert bak aktive 

yrkesutøvere, dog slik at en lakseplass beholdes.  

b. Søkers inntekt, forsørgelsesbyrde og laksefiskets betydning for det totale 

næringsgrunnlaget. 

c. Søkers tilknytning til sjølaksefisket og primærnæringene. 

d. Betydning for bosettingen i området. 

e. Søkers bosted – nærhet til lakseplassen.  

f. Søkers alder – betydning for rekruttering til primærnæringene og sjølaksefisket. 

 

Dersom det er konkurranse om lakseplasser blant søkerne som oppfyller 

unntaksbestemmelsen vurderes punktene ovenfor med unntak av punkt b.  

 

Dersom det ikke er mulig å skille søkerne med bakgrunn i punktene a. – f. kan det foretas 

loddtrekning, særlig i tilfeller hvor lakseplass tildeles etter unntaksbestemmelsen.  

 

Utdanningsinstitusjoner prioriteres ved eventuell konkurranse mellom utdanningsinstitusjoner 

og andre søkere som oppfyller unntaksbestemmelsen. 

 

 

5. Antall lakseplasser 

Hver søker/husstand kan inneha inntil 3 lakseplasser. Her medregnes de private 

lakseplassene søkeren/husstanden eventuelt disponerer. Husstand er definert som søkeren, 

hans/hennes ektefelle eller samboer og hjemmeværende barn under 18 år som bor under 

samme tak (leilighet). Dersom flere av husstandsmedlemmene er aktive 

primærnæringsutøvere kan FeFo gjøre unntak.    
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Pensjonister kan i alminnelighet inneha 1 lakseplass, private plasser medregnet.  Pensjonister 

med tilknytning til primærnæringene kan likevel inneha inntil 3 lakseplasser. 

 

Det kan tildeles inntil en lakseplass med bakgrunn i unntaksbestemmelsen (private plasser 

medregnet).   

 

6. Hvem kan benytte lakseplassen 

Søkeren og hans husstand kan benytte lakseplassen.   

 

Det kan benyttes leid hjelp, men den som har fått tildelt lakseplassen (søkeren og 

husstandsmedlemmer) skal hele tiden delta aktivt i fisket og holde båt og bruk. Framleie eller 

bortlån er ikke tillatt. 

 

Ved innehavers dødsfall kan husstandsmedlem fortsette fisket på lakseplassen(e) ut 

inneværende tildelingsperiode. Melding om dette skal gis FeFo.  

 

Urettmessig bruk av lakseplassen kan føre til inndragning. 

 

7. Plassering og innbyrdes avstand mellom lakseplassene. 

Den lakseplass som tildeles skal ha en slik utstrekning at den gir plass for et laksebruk, dvs. 

det redskap som det skal fiskes med på lakseplassen.  

 

Avstanden mellom redskapene skal være så stor at disse ikke hindrer fisket for andre og 

avstanden skal være minst 400 meter ved tildeling av lakseplass til nye fiskere. Dersom det 

tildeles lakseplass for dobbelt bruk skal avstanden være minst 600 meter mellom 

lakseplassene. 

 

Avstanden fra lakseplass på Finnmarkseiendommen til privat eiendomsgrense skal for enkelt 

bruk være 200 meter og for dobbelt bruk 300 meter. 

 

Avstand fra lakseplass til munning av lakseførende vassdrag skal være minimum 1000 meter. 

 

8. Tildelingstid 

Alle lakseplassene i en kommune skal fornyes samme år, hvert tredje år. Derfor kan 

tildelingsperioden variere, fra 1-3 års perioder slik at alle lakseplassene i en kommune 

fornyes hvert tredje år.  

 

9. Fangstoppgave og skjellprøver  

FeFo kan på forespørsel innhente fangstoppgave og skjellprøver fra sjølaksefiskere. 

 

10. Inndragning 

Tildelt lakseplass som ikke benyttes i tildelingsperioden kan inndras, eventuelt ikke bli fornyet 

ved neste gangs tildeling. 

 

Lakseplasser som blir benyttet i strid med regelverket, offentlige bestemmelser eller ved 

manglende betaling av saksbehandlingsgebyr kan inndras. Inndratte plasser kan tildeles 

andre søkere.  

 

11. Fornyet behandling og behandling av inndragningssaker 

Vedtak som gjelder tildeling eller inndragning av lakseplasser på Finnmarkseiendommen kan 

fremmes til fornyet behandling for styret i FeFo av part med reell og direkte interesse i saken. 

Dette iht. til styrets vedtak i sak 73/06. 

 

12. Dispensasjon 

Dersom det foreligger særlige grunner kan FeFo tildele lakseplasser på vilkår som avviker fra 

reglene. 
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II. Saksbehandlingsgebyr 

Årlig gebyr for tildeling av lakseplass er kr. 805,- for dobbeltbruk og kr. 430,- for enkeltbruk 

(fiskesesongen 2010). Gebyret konsumprisjusteres annet hvert år. 

 

 

 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 


