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Østfoldkysten har fine muligheter for sjø-
ørretfiske. Denne kartboka viser vei til en
rekke gode fiskeplasser, men skal også gi
informasjon som kanskje gjør oss til mer
opplyste og ansvarlige sportsfiskere. Det
er gjort et utvalg av plasser, og det er ikke
sikkert at merket står akkurat der det
beste fisket alltid vil være. Se an terreng-
et, gjør deg kjent og prøv å finne ut hvor
fisken beiter. Du finner sikkert fram .
Kartet er utarbeidet av NJFF Østfold med
støtte fra Fylkesmannen. NJFF hadde
2006 som sjøørretens år, og har med flere
tiltak, som fiskekonkurranser, temadager
og fagseminarer fokusert på den. 
Flere av våre 32 lokalforeninger i fylket
driver aktivt og målrettet arbeid for å for-
bedre gyte- og oppvekstvilkårene for sjø-

ørret, et arbeid som drives med stor iver
blant våre medlemmer. Det ryddes gyte-
bekker, tilføres grus og stein, “pusses på”
kantvegetasjon, lages fine lommer og
strømninger. Bekker som ligger i rør, går
gjennom kulverter eller mottar uønsket
utslipp trenger også vår hjelp. Grunn-
eiere, kommuner og Veivesen er blitt mer
positive til å legge til rette. Det er ofte
ikke store bekken som skal til, før livet
kan starte for tusener av nye yngel.
Betaling for dette får fiskeren tifold tilba-
ke ved å se bekken igjen vekkes til liv med
yngel og gyteferdig ørret. Ørret i sjøen gir
naturligvis også mye glede for innsatsen.
Østfold har 45 registrerte sjøørretbekker. 
I ca.10 av dem er sjøørreten borte eller
har dårlig status på bestandene. Mange
bekker har imidlertid et stort potensiale,
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Fiskeregler 
Fiske etter sjøørret er tillatt hele året. Det er ingen krav om fisketrygd
eller andre fiskekort. Noen begrensninger gjelder naturligvis:
Ved utløp i sjøen: Ved utløp av bekker med sjøørret er det generell fred-
ningssone på 100 m ut i sjøen regnet fra grensen mellom bekk og sjø.
Noen steder kan sonen være større. Ved plassene Årefjorden/Gunnars
bybekken i Moss samt i Grimsøykilen i Halden gjelder således 100
meters sone. 
Fredningstider: På stedene Røssneskilen, Kjeøya, Isebakke og Refne er
sesongen begrenset til fom 10. mai tom 15. aug
Fra land og fra båt: Fiske med stang eller håndsnøre er tillatt hele året,
men ikke nærmere enn 100 m fra utløp av sjøørretbekker. Ved fiske fra
land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person, som
agn er det bare tillatt å bruke sluk, spinner, wobbler, flue, mark og annet
naturlig agn. Det er tillatt med inntil to agn pr. stang elle håndsnøre. Ved
fiske fra båt er det tillatt med to redskaper (stang eller håndsnøre) pr.
båt, og tillatt med et agn pr. stang eller håndsnøre. 
Minstemål: Sjøørret 35 cm eller større kan beholdes, målt fra snutes-
piss til halefinnens ytterste spiss når fisken ligger naturlig utstrakt. 
Utkasting: Sjøørret fanget på ulovlig redskap, utenom lovlig fisketid, eller
under minstemål, skal straks kastes ut igjen.

Omslagsfoto: Brynjulf Edvardsen
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og tre av de har etter habitatforbedring
hatt gode resultater; Hjelmungbekken i
Halden, Dybedalsbekken på Hvaler og
Guslundbekken i Skjeberg. Ofte er det kun
noen timer dugnad og opprydning som
skal til for en god bedring. Lokallagene
tar gjerne imot deg som er interessert i
slikt arbeid, som skjer i samarbeid med
Fylkesmann, grunneier og kommune.
Sjøørreten trenger all hjelp den kan få.!
Kartet viser også plasser der personer
med bevegelseshemming fisker, samt noen
steder hvor det er mulig å legge ut båt. 
På de anviste plassene er det også gode
muligheter for å få annen fisk. Vi håper
kartet vil bidra til større utbytte av fiske-
turen, med flere fine dager i Østfolds vakre 
skjærgård. 

Takk til alle ørretfiskere som har bidratt
med sine tips. Takk også til Fylkesmannen
i Østfold ved Fiskeforvalter, som har støt-
tet utarbeidelsen. Mye av stoffet er hentet
fra NJFFs hefte om sjøørret, som også kan
lastes ned fra internett på www.njff.no.  

Med ønske om mange fine fisketurer i
skjærgården og skitt fiske !

Espen Carlsen

Fylkessekretær NJFF Østfold

Garn: Garnfiske og fiske med “oter” etter sjøørret er forbudt. Garn med
maskevidde over 32 mm som brukes til fangst av saltvannsfisk skal i 
perioden f.o.m. 1. mars - t.o.m. 30. sept. senkes slik at hele fangstdelen
alltid står minst 3 m under overflaten. Sjøørret fanget på ulovlig redskap,
utenom lovlig fisketid, eller under minstemål, skal straks settes ut igjen. I
de fleste bekker er sjøørret fredet hele året! 

-og med litt innsats fra alle
Følg med: Ødelagte gytebekker, ulovlig garnfiske og forurensning har
redusert bestandene av sjøørret langs kysten. Den er særlig sårbar for
naturinngrep siden den trenger rene kystbekker å gyte i, og varierte
områder ute i sjøen. Den lever i områder med mye fritidsfiske og aktivitet.
Dette krever at man er ”på tå hev” for å bevare og utvikle det som finnes.
For sjøørreten er det derfor viktig med så mange våkne øyne som mulig,
slik at inngrep kan forhindres og mulige tiltak iverksettes.
Ansvarlig fiske: Det er pr i dag ingen begrensninger i antall fisk du kan
beholde ved sjøørretfiske i sjøen. Allikevel vil vi ut fra et vernehensyn opp-
fordre deg til å sette ut igjen fisk som er i gytedrakt (brun fisk) og utgytt
mager fisk. En kjønnsmoden ørret vil sikre rekruttering av nye fisk.
Dersom du ønsker å spare fiskens liv kan du bare fotografere den og evt.
veie den før du lar den svømme.
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Samarbeid over grenser
For å få til et sterkt og varig engasjement
til beste for sjøørreten og sjøørretfiskeren
er en avhengig av et godt samarbeid
mellom fiskere, forvaltning og grunneiere. 
I tillegg bør det være god dialog mellom
fagfolk både innen forvaltning og forskning.
Gode tiltak og beslutninger bør fortrinnsvis
være både faglig forsvarlige, politisk/for-
valtningsmessig akseptable samt føles til
nytte for både grunneiere og brukere. Får
en til en slik syntese er grunnlaget for et
godt samarbeid rundt prosjektene ypperlig.

Fagråd
I enkelte områder har fylkesmenn, kommu-
ner og interesseorganisasjoner gått sam-
men for sjøørreten og dannet fagråd.
Sammen ønsker de å finne midler til å
stanse ulovlig fiske, gi informasjon og skaf-
fe penger til tiltak for sjøørret. Dette skjer
i samarbeid med lokale foreninger, grun-
neiere, sportsfiskere og via media.
Naturligvis vil fagrådenes innsats alene
aldri være nok. Engasjerte, ansvarlige og
våkne sportsfiskere og lokale krefter er de
viktigste faktorene for suksess.

Meld fra om ulovlig fiske!
Det er kostbart å drive oppsyn, derfor er
samarbeid med publikum viktig. Der det er
mistanke om ulovlig fiske med garn eller
andre metoder trenger vi tips for å få
stanset aktiviteten. Sammen med Statens
Naturoppsyn har NJFF opprettet siden
www.ulovligegarn.no ( i løpet av 2006) .
Her kan en rapportere ulovlig satte garn.
Rapportene fylles ut på nettet, og genere-
rer en avmerking på et kart med tilhør-
ende informasjon om sted, type garn osv.
Hver innmeldte rapport gås gjennom
manuelt for å sikre en viss form for kon-
troll. På internettsiden ligger foruten kart

og rapporter, også en oversikt over ulike
garntyper, hvilke regler som gjelder med
mer, i tillegg til nyheter relevante for
siden.  

Målet med arbeidet er:
- Å skape en holdningsendring blant de
som driver tyvfiske. Et slikt nettsted sig-
naliserer sterkt at dette er uakseptabelt. 
- Å koordinere og systematisere informa-
sjon om ulovlig satte garn, slik at man kan
få en bedre oversikt over omfanget av
denne aktiviteten. 
- Å gi sportsfiskerne mulighet til å handle
riktig i forhold til ulovlige satte garn, med
innrapportering via nettstedet. 
- Å gi oppsynet et nyttig verktøy i sin virk-
somhet, som i stor grad er avhengig av
tips. Man får synliggjort oppsynsbehovet
og hvilke områder som bør prioriteres i
oppsynssammenheng.
-  Å gi informasjon om regler om fiske
langs kysten 

Biologi og livssyklus
Sjøørret og innlandsørret er en og samme
art. Sjøvandrende (anadrom) ørret og sta-
sjonær ørret kan derfor være avkom av
samme gytepar. Selv om yngelen ser lik ut
vil noen forbli i elva livet ut mens andre vil
vandre mot sjøen og bli sjøørret. Hvor høy
andel av bestanden som blir stasjonære
og hvor stor andel som blir sjøørret varie-
rer fra vassdrag til vassdrag. I små bekker
finner en ofte at nærmere 50 % av hanne-
ne som fødes blir i bekken livet ut, mens
bare svært få hunner gjør det - kanskje
bare 3-4 %. Årsakene kan være mange,
men at hunnene i større grad velger å bli
anadrome skyldes nok at de har mer å
vinne på å bli store, all den tid antall rogn
er svært avhengig av størrelsen. En hunn
gyter 1200-2000 egg pr kilo kroppsvekt.
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Store hunner har større egg enn de min-
dre, som kan gi bedre overlevelse pr. rogn-
korn. 

Sjøørretens livsløp
Når sjøørreten skal gyte om høsten (som
regel når løvet faller fra trærne) søker den
til rennende vann. I motsetning til laksen
utnytter den små bekker og strømsvake
partier i elva. I større elver begynner sjø-
ørret å vandre tidlig på sommeren. I små
vassdrag kommer sjøørreten opp rett før
den skal gyte. På slike lokaliteter vandrer
den raskt tilbake til sjøen når gytetiden er
over. I større vassdrag kan ørreten komme
opp måneder forut for gytingen, og det er
registrert oppgang av moden sjøørret fra
tidlig om våren til gytetid i litt større vass-
drag. Det er forskjeller i gytetid i de ulike
vassdragene. Den viktigste faktoren som
styrer dette er klimatiske forhold (tempe-
ratur). Hannene kommer generelt opp i
god tid før hunnene og finner fram til gode
gyteplasser, helst med grov grus (diame-
ter 1-5 cm) iblandet større steiner. Litt
sand kan det være på gyteplassen, men
blir det for mye vil ikke rogna overleve.
Hunnene kommer opp til gyteplassene litt
senere, og legger rogna i grusen mens
hannene slipper ut en sky av melke.
Hunnene forlater normalt gyteplassen
raskt etter gyting, mens hannen gjerne
oppholder seg der gjennom hele gyteperio-
den - som kan strekke seg fra en uke til to
måneder. 

Hvorfor vandre?
I vassdragene er forholdene trygge og
gode for rogn og yngel. I sjøen er nærings-
tilgangen langt bedre enn i vassdragene,
og vandringen gir ørreten mulighet til å
nytte det beste fra de to ulike livsmiljøene.
Det er store variasjoner mht. hvor lenge

fisk fra de ulike bestandene står i sjøen,
særlig mht antall måneder i året. I sør
står fiske ofte hele året i sjøen, mens de
helt i nord kanskje bare er i sjøen i om lag
2 måneder. I tillegg vil det være svært
dårlige kår for en stor ørret i en liten bekk
når vannet synker og isen legger seg - i en
del slike bekker har den ikke andre valg
enn å oppholde seg i sjøen eller i brakk-
vannsområdene utenfor elver og bekker.
Smolten svømmer i stim fra elva eller bek-
ken ut i fjorden hvor den finner føden.
Sjøørreten beiter med andre ord i nabo-
laget til vassdraget der den ble klekket.
Mange undersøkelser er gjort, og de fleste
viser at hovedandelen av fisken finnes igjen
bare få kilometer fra munningen, men noen
individer forflytter seg også 8-10 mil fra
elva. Ungfisken holder seg nær elvemun-
ningen og i gruntvannsområder, mens den
store sjøørreten på 1-2 kg eller mer gjer-
ne søker mot den ytre skjærgården og
endog mot åpent hav på jakt etter mat. 

Sjøørret gjennom året
I februar-april vandrer den sjøørreten som
har stått i elvene ut i sjøen for å fete seg
opp. De neste månedene finner vi den der-
for i sjøen, men allerede i juni begynner
enkelte kjønnsmodne individer å trekke til-
bake til en del elver. Hovedtyngden begyn-
ner imidlertid ikke å vandre tilbake før juli-
august. Mars, april og mai er derfor de
månedene vi kan forvente å finne mest sjø-
ørret i sjøen. I denne perioden er de i til-
legg kun opptatt av èn ting - å spise seg
feitest mulig uten selv å bli spist… 
De umodne individene som skal tilbake til
elva/bekken blir gjerne i sjøen en del lengre
før de vandrer tilbake. I tillegg viker tilsy-
nelatende jaktinstinktet betydelig ut over
høsten, noe som kan medføre få hugg til
tross for at det kanskje fortsatt er bra
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med fisk i sjøen. Seint på høsten er det
kun to grupper fisk igjen i sjøen - store
modne fisker som ikke skal gyte denne
høsten (overspringere/hvilere) samt umo-
den fisk (gjelfisk) som ikke har gått opp i
elver og bekker for å overvintre der. 
Hvilerne er ofte et flott bytte for sjøørret-
fiskeren - stor og velfødd. De små umodne
fiskene derimot er ofte ikke mer enn rundt
30 cm lange og således under minstemå-
let. De har ofte fortsatt utpreget jaktin-
stinkt og kan tidvis fanges i store
mengder. Det henstilles på det sterkeste å
bytte plass om en kommer over et slikt
”hull” med småfisk. De er til tider påfal-
lende huggvillige, men ved å forflytte seg
et stykke kommer en som regel over mer
attraktiv fisk. Disse unge umodne fiskene
er den fisken vi ønsker å fange etter at de
har fått en vekstsesong eller mer på å
komme i mer passelig størrelse.  

Hvor er sjøørreten?
Husk at størstedelen av sjøørretbestanden
ute i sjøen gjør bestemte vandringer innen-

for nærområdet, som styres av døgnets
tider, årstidene, luft- og vanntemperatur
samt søken etter føde. Dette er i hovedsak
korte forflytninger som det er viktig å
holde rede på når vi som sportsfiskere 
jakter på sjøørreten i sjøen. I den kalde
årstiden (høst, vinter, tidlig vår) står fisken
nær land. De mest ideelle plassene langs
kysten i disse årstidene er dyp på 0,5-2
meter, og helst i nærheten av gytevass-
drag. Sandbunn og mykbunn med litt islett
av stein og tang er gode plasser. Her inne
i nærheten av land finner vi en blanding av
utvandrede vinterstøinger, umoden små-
fisk og overspringere. Det er sparsomt
med mat inne på disse grunnene på denne
tiden, med en vanntemperatur fra ca 1- 4
oC. Åpner man magesekken på en sjøørret
fra denne årstiden er innholdet fraværende
eller svært magert - gjerne en liten fisk
eller en ubestemmelig børstemark. 
I månedsskiftet mars/april har vanntempe-
raturen normalt steget til om lag 5-6 oC
(avhengig av geografisk beliggenhet). Nå
begynner det å skje interessante ting!

A

Foto: Finn Eide
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Først og fremst er dette tiden for store
børstemarksverminger. Av de mest betyd-
ningsfulle for sportsfiskeren er arter i slek-
ten Nereis - også kalt sjønymfer.
Børstemarksvermingene er vårens høyde-
punkt for mange sjøørretfiskere. I denne
perioden kan en ofte finne et stort antall
fisk som fråtser i børstemark. Da gjelder
det å utnytte denne relativt korte perioden
så godt som mulig. 
Dødeligheten i sjøen er høy- kanskje dør så
mye som halvparten av sjøørretene en
"naturlig" død i løpet av det første året ute
i sjøen. Rovdyr, som, fisk, fugl og sel, er
nok den største dødelighetsfaktoren den
første tiden i sjøen. Etter hvert som den
vokser er den mindre utsatt for fiender. 

Matvaner i sjøen 
Sjøørretens matvaner varierer mye med
årstid, oppholdsplass og størrelse på fis-
ken. Ulike fiskearter er den vanligste føden,
men særlig om høsten spiser sjøørreten
mye insekter, for eksempel små mygg,
fluer, veps og bier. Hva sjøørreten spiser
om vinteren er imidlertid mer usikkert.
Typisk for sjøørreten er at den foretrekker
én type næringsdyr av gangen, som regel
det som finnes i størst mengde til enhver
tid. I løpet av den første sommeren ute i
sjøen øker den vekten til det tre-firedobbel-
te.

Truet miljø
Sjøørretens gyte- og oppvekstvilkår i kyst-
vassdragene og i de små bekkene har i
mange vassdrag stadig blitt forverret.
Dette skyldes først og fremst forsuring,
landbruksforurensing og inngrep som
stenger eller endrer vannløpet. 
I halvparten av sjøørretvassdragene er
bestanden regnet som truet eller sårbar.
Økt press på arealene til landbruks- og

utbyggingsformål har ført til at mange av
regionens sjøørretvassdrag er lagt i rør
eller rettet ut (kanalisert). Bekkelukking,
kanalisering og fjerning av kantvegetasjon
gjør at gyte- og oppvekstområder, kulper
og skjulesteder forsvinner. Rør og kulverter
hindrer fisken i å nå ovenforliggende gyte-
områder, og endringer i vannføring kan gi
tilslamming og nedsatt vannkvalitet.

Det praktiske fisket
Det er får skrevne regler, men utallige
meninger om hvordan sjøørreten bør fiskes
i sjøen. I korte trekk er fisket slik det er
blitt praktisert så langt nokså sesongpre-
get. Den store mengden fiskere prøver lyk-
ken i mars-mai og i noen grad utover høs-
ten i september-oktober. Om sommeren
og vinteren er det tradisjonelt få sjøørret-
fiskere å se. Årsaken til fokuseringen på
våren og i noen grad høsten er at fisken
ofte trekker noe nærmere land i disse peri-
odene slik at den lett nås med alminnelig
sportsfiskeutstyr. Om sommeren trekker
den ofte mer ut i åpent vann, og vårens
beste plasser er kanskje kjemisk fri for sjø-
ørret i disse periodene. Det er fortsatt
muligheter for gode sjøørretfiske om som-
meren, en må kanskje bare endre sitt fiske
noe mht. hvor en fisker og i noen grad når
på døgnet en fisker. Det er mange som
fortsatt opplever godt fiske på ”vårplas-
sene” sommerstid, om de våger seg ut i
døgnets mørkeste/kjøligste tider. Da trek-
ker gjerne fisken inn på grunnene igjen på
jakt etter mat. På dagtid kan det lønne seg
å søke etter fisken lenger ut (fra båt), og
på holmer og skjær lengst ut. Det er heller
ingen grunn til ikke å prøve lykken vinters-
tid dersom temperatur og isforhold tilsier
det. Mang en sjøørret er fanget i desem-
ber/januar. Fisken tar seg da turer inn på
grunt vann og er tilgjengelig fra land. 
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Noen få tips
- Ikke bruk så mye energi på flo og fjære.
Noen steder er best på fløende sjø, men
ikke alle. Bli kjent med dine fiskeplasser og
finn ut hva som gjelder. 
- Har du lite tid tilgjengelig kan det være
fornuftig å satse på tiden rundt solopp-
gang eller solnedgang. 
- Vær ikke redd for å fiske i stummende
mørke. Fisken har mye bedre nattesyn enn
oss. Dessuten har den sidelinjeorgan og
luktesans (ved bruk av organisk agn) som
hjelper den til å oppfatte agnet vårt. Ofte
opplever en at torsken biter heftig idet det
mørkner, men etter en stund vil dette nor-
malt dabbe av, og da kan mulighetene for
sjøørret øke betraktelig.
- Vær ikke redd for å fiske fiskeimitasjoner
hurtig. Uansett hvor raskt du greier å ta
inn flua, garanterer vi at sjøørreten er ras-
kere… Spinnfiskeren har sjelden proble-
mer med å ta inn sluken fort nok, men
også de kan til tider tjene på å holde rela-
tivt høyt tempo på innsveiving.
- Varier måten du tar inn agnet på. Noen
ganger skal det små forandringer til før
fisken begynner å fatte reell interesse for
flua/sluken
- Fisk bevegelig. En fisker som beveger seg
og leter etter fisken får i de aller fleste til-
feller mer fisk enn en som ”gror fast” på
èn plass. 
- Fisker du med line med synkegrad, sluk
og lignende - bruk ”tellemetoden”! Tell
(1001, 1002, 1003…..osv) fra agnet tar
vannet til du begynner inntrekkingen og
husk hvor lenge du lot den synke. Da kan
det være lettere å finne ”dypet” der fisken
tar, og bedre vite hvor lenge du kan la den
synke før du får problemer med bunnapp
under inntaking av agnet. 

Skikk og bruk  
Når vi til tider blir så mange fiskere langs
kysten kan det tidvis bli litt trangt og lite
hyggelig på fiskeplassen om noen ikke føl-
ger normal skikk og bruk. Er det ”køfiske”
som det ofte er på de mest populære 
stedene, så bør man ikke kapre den beste
fiskeplassen, men fiske seg ferdig og 
slippe til andre, for enten å ta en pause,
flytte seg videre, eller vente på tur igjen.
En god kopp kaffe mens en ser på at andre
prøver lykken er også en trivelig del av 
fisketuren. Noen bosetter seg på godplas-
sen, og kaprer en hel odde, selv om de
spiser og stanga ligger på bakken. Det er i
alle fall rett og rimelig å spørre om en kan
får væte snøret når en ser slikt...

Veilede..
Ser man noen avlive fisk som åpenbart er
undermåls skal man ikke skjelle dem ut,
men heller forklare vedkommende på en
grei måte om at det finnes et minstemål,
og viktigheten av at det overholdes. Vi har
alle vært nybegynnere, og da er det gjevt å
ha med de første sjøørretene hjem, så litt
ydmykhet er bra noen ganger!
Enkelte plasser og til visse tider kan man
også oppleve et fantastisk sjøørretfiske,
hvor man på en dag kan få flere titalls fisk.
Treffer man riktig kan det bite på hvert
kast gang på gang. Ved et slik bett er det
ingen dum ide å gå over til fang-og-slipp
fiske, og sette tilbake mye av den fisken du
får, eller avslutte fisket om du ikke liker å
bedrive fang-og-slipp. Å ta med fisk hjem
til middag er ok, men å fiske for å fylle fry-
seren med sjøørret er svært ofte dårlig
ressursforvaltning. Dette er de fleste er
enige i, men det finnes unntak her også!
Manges erfaring når det gjelder sjøørret
er at den har en lei tendens til å bli lig-
gende lenge i fryseren når den først har
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kommet dit. Siden sjøørret har dårlig fry-
seholdbarhet er dette nok en gang ofte
svært dårlig ivaretakelse av ressurser.

Forsøpling
Her er det mange som bør gå i seg selv.
Det syndes stort blant sjøørretfiskere og
sportsfiskere generelt. Alt fra engangsgril-
ler til knekte stenger etterlates på fiske-
plasser rundt om. Husk at mange av de
gode sjøørretplassene også er oppvekst-
steder for dyr og fugl. Sener og annet
som kastes i naturen skader ofte fugl og
annet vilt med døden til følge. Plast, glass
og metall forsvinner ikke med det første,
og det gir en demper på opplevelsen å
vase i søppel fra andre. Noe av dette søp-
pelet kan ende i skogbranner og det som
verre er! Så ta med dere søpla hjem fol-
kens! 

Forvaltning
"Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v."
regulerer det meste innen dette området,
og ligger på www.lovdata.no. Loven har
følgende formålsparagraf § 1: "Lovens for-
mål er å sikre at naturlige bestander av
anadrom laksefisk, innlandsfisk og deres
leveområder samt andre ferskvannsorga-
nismer forvaltes slik at naturens mangfold
og produktivitet bevares".
"Innenfor disse rammene skal loven gi
grunnlag for utvikling av bestandene med
sikte på økt avkastning, til beste for 
fiskerettshavere og fritidsfiskere".
Til loven er det utformet en rekke for-
skrifter som er viktige mht. å forvalte sjø-
ørreten. Særlig nedsenkingsforskriften,
åpningsforskriften, redskapsforskriften
samt bestemmelser som forbyr inngrep i
vassdrag samt utsetting av fiske uten til-
latelse fra rett myndighet.

Av formålsparagrafen ser vi at kunnskap
om fiskebestandene og deres leveområder
er selve grunnlaget for forvaltningen. 
Den offentlige forvaltning etter lov om 
laksefisk og innlandsfisk er lagt til
Miljøverndepartementet (MD),
Direktoratet for Naturforvaltning (DN),
Fylkesmannen (FM) og kommunen 

Nyttige kontakter:
Norges Jeger og fiskerforbund: 
tel 66 792200, www.njff.no
NJFF Østfold 69 222006, 
ostfold@njff.org hjemmeside: 
www.njff.no/ostfold.html

Fylkesmannens Miljøvernavdeling 
(i enkelte fylker er forvaltningen lagt til
andre avdelinger). www.fylkesmann.no

Nyttige nettsider:
Norges Jeger- og Fiskerforbund:
www.njff.no
Om NJFF's aktiviteter, samt en del fag-
informasjon om fisk og fiske.

Direktoratet for naturforvaltning: 
www.dirnat.no
Her kan du finne mye nyttig om fiske-
forvaltning generelt samt fine en del nyttig
kunnskap om sjøørretforvaltning

Fagrådet for laks og sjøørret i
Skagerrak/Oslofjord: 
www.fagrad.com
Meget informativ side om sjøørret og sjø-
ørretfiske i denne regionen!

Norske lakseelver. 
www.lakseelver.no
Primært laks, men en organisasjon som
organiserer rettighetshavere i elvene.
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