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Vedtak om fastsetting av grensen mellom elv og sjø for Fjæreelva i Bodø 
kommune - utsending på høring 

 

Rådmannens forslag til vedtak 
Plan- og miljøutvalget vedtar saken sendt på høring.  
 

Hva aktualiserer saken? 
Bodø kommune har mottatt henvendelse fra Fjære Sameie SA om fastsetting av fiskegrense ved 
utløpet av Fjærelva 

Saksopplysninger 
Fjære Sameie SA opplyser at det pågår et utstrakt fiske fra båt helt opp i elva ved flo sjø, og at det 
derfor er nødvendig å få etablert en grense for fiske med markering.  
 
Dette kan enket gjøres ved å trekke en linje mellom øyene rett utenfor elveutløpet.  
 
 

 
 



Myndighet til å fastsette grensen mellom elver og sjø, er gitt kommunene etter Lov om lakse- og 
innlandsfiske. Av § 31, 1 ledd, går det fram at: 
 

«Fastsettelse av grense mellom sjø og elv er en administrativ avgjørelse som ikke kan 
påklages etter forvaltningsloven. Avgjørelsesmyndigheten ligger hos kommunen etter 
delegasjon, men partene kan innen 3 måneder kreve spørsmålet avgjort ved rettslig skjønn. 

Rett til å kreve grensen fastsatt har fiskeberettiget eier eller bruker av fiskerett, det lokale 
fiskeorgan, fylkesmannen, politimesteren eller Miljødirektoratet. Når det er nødvendig kan 
kommunen avgjøre spørsmålet uten at det foreligger krav. Nytt vedtak kan kreves når 
forholdene i vassdraget eller tilstøtende sjøstrekning er vesentlig endret eller når 10 år er 
gått siden saken ble avgjort». 

 
På Miljødirektoratets hjemmeside om dette temaet, redegjøres det for momenter ved vurdering 
av grensesetting.  
 

«Hovedregelen er at elva går så langt man kan følge elvefaret utover ved fjære sjø, altså 
der elva slutter å grave mot marbakken ved fjære sjø. Det skal være mulig å merke grensen, 
og i noen tilfeller må den kunne justeres av praktiske hensyn». 

 
Den endelige avgjørelse sies å måtte treffes ut fra forholdene i hvert enkelt tilfelle, og grensen må 
være praktisk anvendbar. For å unngå konflikter og fiske i strid med gjeldende regelverk, må 
grensen være lett å identifisere. Grensen skal merkes med skilting, og det kan være hensiktsmessig 
at grensen fastsettes ut fra naturlige punkter i terrenget.  
 

«En fastsettelse på grunnlag av ovenstående retningslinjer medfører at grensen mellom elv 
og sjø ikke skal fastsettes langt oppe i elvekanalen eller langt utenfor elvemunningen».  

 
Det er ikke gjort befaring på det aktuelle området. 
 

Vurderinger 
Det vurderes som hensiktsmessig å regulere det aktuelle området i forhold til den fiskeaktiviteten 
som sies å pågå. 
 
Det kan være uklart hvor langt ut det vil være anledning til å trekke grensen. Ut fra hensynet til 
fastsetting ut fra naturlige punkter i terrenget, fremstår den angitte linjen som hensiktsmessig.  
 
Høringen vil gi anledning til å frembringe eventuelle alternative forslag.  
Bedre kart med koordinater vil bli brukt i forbindelse med høringen. 
 
Tiltaket vil kunne komme til å utløse kostnader til skilting av sonen.  
Tiltaket bidrar ikke til å realisere mål i kommunens folkehelseplan eller klima- og energiplan.  
 



Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen anbefaler forslaget om grense for fiske ved utløpet av Fjærelva sendes ut til høring. Ut 
fra hensynet til å trekke grensen ved naturlige punkter i terrenget, anbefales den trukket i 
ytterkant av øyene utenfor elveutløpet, slik det fremgår av kartet.  
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Andre referanser: 
Miljødirektoratet: Veileder. Fastsette grense mellom elv og sjø. 
 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/forvalte-fisk/fastsette-
grense-mellom-elv-og-sjo/  
 
Bærekraftsmål 
 
 

 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper økonomisk 
vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange kjemper om de samme 
ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og luftforurensning, for lite penger til 
offentlige tjenester og mangel på gode boliger. 

 

Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i 
framtiden. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. Regn, 
drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og 
sist regulert av havet. 
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