
Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, 
Vestfold 

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om 
forvaltning av naturens mangfold § 15, § 16 og lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., § 
15, § 33, § 34 og § 40, jf. forskrift av 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk § 2 og § 
4.  

Kapittel I. Fiske med stang og håndsnøre  

§ 1. Fisketider, døgn- og sesongkvoter  
I følgende vassdrag er det tillatt å fiske både laks og sjøørret i angitte tidsrom.  

Numedalslågen (fra utløpet i 
sjø til og med Holmsfoss) 

Larvik kommune 15. mai - 20. august 

Numedalslågen (oppstrøms 
Holmsfoss) 

Larvik og Lardal kommuner 10. juni- 31.august 

Hagenesvassdraget  Larvik, Sandefjord og 
Andebu kommuner  

15. august - 10. oktober  

I Numedalslågen er det en døgnkvote på 2 laks pr. fisker og en sesongkvote på 7 laks pr. 
fisker. 
 
 
I følgende vassdrag er det tillatt å fiske sjøørret i angitte tidsrom. Laks som fanges må straks 
settes ut igjen, unntatt oppdrettslaks. 

Bergselva  Larvik kommune  1. juni - 15. september  

Aulivassdraget (Dalselva, 
Storelva og Merkedamselva)  

Tønsberg, Re, Andebu, 
Stokke og Holmestrand 
kommuner  

1. juni - 30. september  

Sandevassdraget  Sande kommune  1. juni - 30. september  

Selvikvassdraget  Sande kommune  1. juni - 30. september  

 
Fiske etter innlandsfisk følger fisketidene for anadrom fisk, jfr. § 34 i Lakse- og 
innlandsfiskeloven. I følgende vassdrag åpnes det i tillegg for fiske etter innlandsfisk i angitte 
tidsrom. Laks og ørret som fanges i denne perioden må straks settes ut igjen, unntatt 
oppdrettslaks. 

Aulivassdraget (Dalselva, 
Storelva og Merkedamselva)  

Tønsberg, Re, Andebu, 
Stokke og Holmestrand 
kommuner  

1. april – 31. mai  

Sandevassdraget  Sande kommune  1. april – 31. mai 

 
§ 2. Andre vassdrag  
I de vassdrag som fører anadrome laksefisk (laks, sjøørret), men som ikke er nevnt i denne 
forskriften, er det tillatt å fiske fra og med 1. juni til og med 17. august. I disse vassdragene 
må laks som fanges straks settes ut igjen, unntatt oppdrettslaks. 
 
§ 3. Forbud mot bruk av redskap som kan fylles med vann  
Fiske med redskap (søkke, dupp og lignende) som kan fylles med vann er forbudt.  



 
§ 4. Særregler om agn i Numedalslågen  
I Numedalslågen er det tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- 
eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som 
gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har 
lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark 
og flue.  
 

Kapittel II. Fiske med andre redskaper i Numedalslågen  

§ 5. Tillatelse til fiske med andre redskaper  
I Numedalslågen er det tillatt å fiske etter anadrome laksefisk med følgende redskaper i angitt 
tidsrom: 
 
a. Redskaper  
 
  Flåte:  
  Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i 

Vestfold i 1993. Flåtene er firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet 
under fisket.   

 
  Gip:  
  Det er kun tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i 

Hoggtveita, Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Samlet oppfisket 
kvantum med hver av gipene begrenses oppad til 400 kg i sesongen. 

 
 
  Mælkast:  
  Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita.   
 
  Teine:  
  Det kan kun fiskes med godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. 
  Samlet oppfisket kvantum med hver av teinene begrenses oppad til 400 kg i sesongen. 
 
  Drivgarn (Nappegarn):  
  Det kan fiskes med maksimum to (2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i 

driftsplanen kan fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal 
fiske i sesongen. 

  Samlet oppfisket kvantum med hvert av drivgarna begrenses oppad til 160 kg i 
sesongen. 

 
    
b. Tidsrom 
 
� Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 32, fra 

mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.   
� Fisketiden for drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra 

onsdag kl. 19.00 til torsdag kl. 01.00 (6 timer).   
 



Kapittel III. Fredningssoner  

§ 6. Fredningssoner enkelte steder i Numedalslågen  
Alt fiske er forbudt følgende steder i Numedalslågen, Lardal kommune: 
� I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja 

er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen 
av en stor stein på vestsida av hølen. 

� I Gåserudhølen ved Vestfossen 
 
 
§ 7. Fredningssoner ved fisketrapper:  
For fisketrappene i Hoggtveita i Numedalslågen, Bakkenefossen i Svartåa, Lensbergdammen i 
Merkedamselva og fisketrapp i Ramnesbekken gjelder følgende særregler: 
  
Hoggtveita i Numedalslågen, Lardal kommune  
Alt fiske er forbudt innenfor et område begrenset av en rett linje tvers over elven 5 meter 
nedenfor trappen og en rett linje tvers over elven 12 meter ovenfor trappen. Fiskeforbudet 
gjelder ikke for utøvelse av eksisterende fiske med Grinigipen og Mælkastet under fossen, 
eller stangfiske i fossen når det ikke er rennende vann i fisketrappen.  
 
Lensbergdammen i Merkedamselva, Tønsberg kommune  
Alt fiske er forbudt innenfor en strekning fra 40 meter ovenfor fisketrappa og til 25 meter 
nedenfor fisketrappen.  
 
Bakkenefossen i Svartåas vestre løp, Larvik kommune  
Alt fiske er forbudt innenfor en strekning fra 40 meter ovenfor fisketrappen og til 25 meter 
nedenfor fisketrappen. 
 
Fisketrapp i Ramnesbekken, Aulivassdraget, Re kommune  
Alt fiske er forbudt innenfor en strekning på 25 meter nedenfor fisketrappen.  
 
 
§ 8. Fredningssoner ved utløp av vassdrag  
 
Munningsfredning ved utløpet av Åsrumvannet, Larvik kommune  
Alt fiske med bundne og faststående redskaper er forbudt på et område ved Åsrumvannets 
utløp i Numedalslågen, som nedover begrenses av utløpet i Lågen, med et punkt på østre side 
av utløpet (UTM Sone 32: 560101 6557696) og et punkt på vestre side av utløpet (UTM Sone 
32: 560067 6557691). Oppover begrenses fredningsområdet av ei rett linje fra oppsatt merke 
(UTM Sone 32: 560191 6558035) på vannets sydøstre side 400 meter ovenfor den nye Sundet 
bro, målt langs stranden. Derfra rett over vannet til ett oppsatt merke på nordvestsiden, videre 
derfra mot oppsatt merke (UTM Sone 32: 560023 6558010) 200 meter opp fra Sundet bro på 
den vestre bredden av elva. Dette dog slik at det danner ett fritt belte på 30 meter ut fra 
stranden på gnr. 74 bnr. 15 på nordvestsiden av vannet. 
 
Munningsfredning ved utløpet av Hageneselva, Åsrumvannet, Larvik kommune  
Alt fiske med bundne og faststående redskaper er forbudt på et område fra Hageneselvas utløp 
i Åsrumvannet i Larvik kommune, som begrenses av ei rett linje fra oppsatt merke ca. 140 
meter øst for elveutløpet, videre av over til ett merke (UTM Sone 32: 560943 6559435) 
oppsatt på fjell 135 meter derfra på sydspissen av Åsrumbukta, derfra i rett linje til ett merke 



(UTM Sone 32: 560610 6559410) oppsatt på fjell på vestsiden av vannet, 335 meter fra 
elveutløpet målt langs nordre strandbredd.  
 
Munningsfredning ved utløpet Skorgeelva, Goksjø, Andebu og Larvik kommuner  
Alt fiske med bundne og faststående redskaper er forbudt i tiden fra og med 15. mai til og 
med 31. desember på et område ved Hageneselvas utløp og Skorgeelvas innløp i Goksjø i 
Andebu og Larvik kommuner, som begrenses av ei rett linje fra oppsatt merke (UTM Sone 
32: 564220 6561803) på Kattskjær 395 meter fra utløpet av Hageneselva i østlig retning over 
Goksjø til ett merke (UTM Sone 32: 564471 6561863) oppsatt på fjell 725 meter fra 
Skorgeelvas innløp i samme sjø.  
 
Munningsfredning ved utløpet av Bergselva (Halleelva), Larvik kommune  
Innenfor et område fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket over Hummerbakkfjorden 
fra et merke nedsatt på vestsiden ved sydlig odde på Krabbeklova (NGO-akse III: X = 
108.726, Y = - 45.725) og rett over fjorden til nedsatt merke på østlig side fjorden (NGO-akse 
III: X = 108.742, Y = - 45.537) av Hummerbakkfjorden er alt fiske forbudt unntatt: 
 

1. Fiske med stang og håndsnøre fra land fra 1. juni til og med 15. september.  
 
 
Munningsfredning ved utløpet av Foldvikbekken, Larvik kommune  
Innenfor et område fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket over Naverfjorden fra et 
merke nedsatt på nordlig pynt ved Tjøstolfvika nord på vestsiden av fjorden (NGO-akse III: X 
= 108.785, Y = - 43.042) til et tilsvarende merke nedsatt på østsiden av fjorden på sydlig pynt 
ved Jesperen (NGO - akse III: X = 109.032, Y = - 42.292) er alt fiske forbudt unntatt: 
 

1. Fiske med stang og håndsnøre fra land fra 1. juni til og med 17. august. 
2. Fiske etter saltvannsfisk med flyndregarn og ruser, så lenge overtelna står dypere enn 

5 meter i perioden 1. mai til 30. september. Fiske med teine (uten ledegarn) er tillatt 
uten dybdebegrensning.  

 
Munningsfredning i Numedalslågen, Larvik kommune  
Fra grense elv/sjø i Numedalslågen og Larviksfjorden, ut til en rett linje trukket fra den 
sørlige pynten av Oterøya (NGO-akse III: X = 114.578, Y = - 37.805) til odden sør for 
Holmejordet (NGO-akse III: X = 113.509, Y = - 39.195), er det forbudt å fiske med trål, 
settegarn, kilenot, krokgarn, lakseverp, bunngarn, samt andre faststående redskaper til fangst 
av saltvannsfisk. 
 
Forbudet gjelder ikke:  

1. Fiske med stang og håndsnøre fra land i fiskesesongen for nedre del av Lågen fra 15. 
mai til 20. august. I fredningstiden for vassdraget må fiske med stang og håndsnøre fra 
land og fra båt foregå minst 100 meter fra elvemunningen (grense elv/sjø). Fiske etter 
anadrome laksefisk fra båt er likevel bare tillatt i tidsrommet f.o.m. 1. juni t.o.m. 4. 
august.  

2. Fiske etter saltvannsfisk med flyndregarn og ruser, så lenge overtelna står dypere enn 
5 m. Fiske med teine (uten ledegarn) er tillatt uten dybdebegrensning.  

3. For faststående redskaper til fangst av saltvannsfisk, som under utøving av yrkesfiske 
er satt ut av fiskere oppført i fiskermanntallet. 

 



Munningsfredning ved utløpet av Hemvassdraget i Hemkilen, Larvik og Sandefjord kommuner  
Innenfor Hem naturreservat fra Hemsbrua og ut til en linje trukket over fjorden/kilen fra brua 
over til Storøya (NGO - akse III: X = 119.800 og Y = -28.750) til nordspissen av Nærholmen, 
(NGO - akse III: X = 119 600 og Y = -28.775) videre langs Nærholmens vestside til markert 
odde (NGO - akse III: X = 119.310 og Y = -28.804) og derfra over til nordlige pynt av 
Tangenberget, (NGO - akse III: X = 119.235 og Y = -28.950) videre rett vest til pynt nordøst 
for Strandberget (NGO - akse III: X = 119.260 og Y = -29.030) og tilbake til Hemsbrua er alt 
fiske forbudt unntatt: 
 

1. Fiske med stang og håndsnøre fra land fra 1. juni til og med 17. august.  
  
Munningsfredning ved utløpet av Unnebergbekken og Rovebekken, Sandefjord kommune  
I et område innenfor en rett linje trukket over Lahellefjorden fra et merke nedsatt på vestsiden 
av fjorden ca 650 meter fra utløpet av Unnebergbekken (NGO-akse III: X = 126.400, = -
24.850), til et tilsvarende merke nedsatt på østsiden av fjorden ca 900 meter fra utløpet av 
Rovebekken (NGO - akse III: X = 126.700, Y = -23.920) er all fiske forbudt unntatt: 
 

1. Fiske med stang og håndsnøre fra land fra 1. juni til og med 17. august.  
 
 
Munningsfredning ved utløpet av Aulivassdraget, Tønsberg kommune  
Innenfor Ilene Naturreservat fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket over Byfjorden fra 
et merke nedsatt på vestsiden av fjorden (NGO-akse III: X = 141.600, Y = -19.570) til et 
tilsvarende merke nedsatt på østsiden av fjorden (NGO - akse III: X = 141.730, Y = -18.170) 
er alt fiske forbudt unntatt: 
 

1. Fiske med stang og håndsnøre fra land fra 1. juni til og med 30. september.  
 
Munningsfredning ved utløpet av Vellebekken i Presterødkilen, Tønsberg kommune  
Innenfor Presterødkilen Naturreservat fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket over 
Træla fra et merke nedsatt på østsiden av Træla (NGO-akse III: X = 140.559, Y= -15.771) til 
et tilsvarende merke nedsatt på vestsiden av Træla i enden av steinbrygga på Træleborgodden 
(NGO - akse III: X = 140.250, Y = -16.460) er alt fiske forbudt unntatt: 
 

1. Fiske med stang og håndsnøre fra land fra 1. juni til 17. august.  
 
 
Munningsfredning ved utløpet av Sandevassdraget, Sande kommune  
Innenfor en rett linje, som følger grensen for Sandebukta landskapsvernområde i sjøen, 
trukket over Sandebukta fra et merke/skilt nedsatt på vestre pynt av Sandodden (UTM Sone 
32: 570700 6603430), til et tilsvarende skilt nedsatt på østre pynt ved Holmsåsen (UTM Sone 
32: 569850 6603330) og til grense elv/sjø er alt fiske forbudt unntatt: 
 

1. Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt/motorbåt. 
2. For følgende redskaper, som under utøving av yrkesfiske er satt ut av fiskere oppført i 

fiskermanntallet:  
� Kastenot med maskevidde større enn 58 millimeter eller mer i tiden fra mandag kl. 

18.00 til fredag kl. 18.00.  
� Fangst av makrell, sild, brisling med kastenøter som har en lengde på minst 150 

meter og en dybde på 18 meter.  



 

Kapittel IV. Generelle bestemmelser  

§ 9. Dispensasjon  
Fylkesmannen kan i særlige tilfelle gi dispensasjon fra enkelte bestemmelser i denne 
forskriften.  
 
§ 10. Stopp i fisket  
Fylkesmannen kan stoppe eller innføre andre begrensninger i fisket med øyeblikkelig virkning 
dersom vannføring eller andre spesielle forhold tilsier det. 
I Numedalslågen skal det gjennomføres midtsesongsevaluering etter nærmere retningslinjer 
fra Fylkesmannen. 
 
§ 11. Straff  
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart, jf. § 49 i lov om laks- og 
innlandsfisk m.v. 
  
§ 12. Ikrafttreden  
Forskriften trer i kraft straks og varer til 31.12.2014. Samtidig oppheves følgende forskrifter:  
� Forskrift av 12. februar 2008 nr 127 om fiske og fredningssoner i vassdrag med 

anadrome laksefisk, Vestfold. 
 
 
 
 
 
 

Fylkesmannen i Vestfold 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Strandli Olav Sandlund 
     ass. fylkesmann       landbruksdirektør 


