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Reguleringer av laksefiske - hvor
finnes informasjonen ?
• Nettsidene til Fylkesmannen, nyheter og
forvaltning, www.fmno.no se miljøvern
• Herfra lenke til Miljøstatus, som gir oppdatert
kunnskap om hvordan det står til

•
•
•
•
•

Historisk lavt nivå i NordAtlanteren
Samlede fangster redusert
med 75 %
Norske fangster redusert
med 50 %
45 laksebestander i Norge
er utryddet
Ca. 150 av 401 gjenværende
bestander er truede,
sårbare eller svake
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Forvalter vi laksens undergang?
•stor dødelighet i havet
•langtidseffekter av oppdrett ?
•overbeskatning er et redusert problem
•gyrobekjempelse gir resultater
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Oppdraget fra DN før 2010
• Behov for ytterligere kutt i beskatningen, etter
internasjonale anbefalinger og vurderinger fra
det vitenskapelige rådet
• Redusere eller stoppe fisket i en lang rekke
vassdrag (stoppet i 60 av 90, fiskeforbud 100
meter utenfor elvene med laks, kutt sjørøye)
• Anbefalinger om å redusere eller stoppe
sjøfisket på blanda bestander i de fleste
regioner (redusert til 4 eller 6 døgn)
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Målet for reguleringene av fiske er
nok gytelaks i alle elver
• Utgangspunktet er sammenhengen mellom
mengden gytelaks og full produksjon av yngel
• Gytebestandsmål for laks i hver elv, kg holaks
• Beregnes indirekte via fangstrapportene
• Måles direkte ved gytefisktellinger, tellinger i
fisketrapper eller fiskesperrer.

Virker reguleringene ?
• Gytefiskregistreringer i 30 elver i 2010
• Nok gytelaks i åpna elver 2010 ? Ja, 9 av 10
• Fortsatt for lite i 16 av 17 stengte elver (kun 1
over og 7 omkring målet)
• Gytefiskregistreringer i 19 elver i 2011.
• Mål nådd i 4 av 7 åpna, og 1 av 8 stengte (2 i
grenseland)
• Nedgang fra 2010 til 2011
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Myndigheten samlet hos DN
• Tidligere hadde DN sjø og FM vassdrag
• Nå har Direktoratet for naturforvaltning begge
• Hva betyr dette for elvene?

Reguleringer 2012 ?
•
•
•
•

Innspill før forslag fra FM til DN
DN høring med frist 20.01
Høringsuttalelser mottatt av FM
FM oppsummert og oversendt til DN
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Forslag for 2012
• Forslag fra FM til DN
• Ingen generelle endringer i
fiskebestemmelsene for vassdragene
• Ingen generelle endringer for
munningssonene
• Ingen generelle endringer i notfisket eller
høstfisket med faststående redskaper
• Ingen endringer i fiske fra land i sjøen

• Innføre nedsenkingsforbud for småmaska
garn, 32 millimeter og mindre, for fritidsfiskere
• Vurdere fiskesesong for dorgefiske i sjøen
• Ikke åpne Vefsnfjorden for notfiske
• Samme fisketid for not i Beiarfjorden som
resten av regionen
• Følge opp lokale innspill i samsvar med
retningslinjene
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Reguleringer av elvefiske
• Lokale reguleringer – forskriftsreguleringer
• Lokale ønsker – sentrale retningslinjer og GBM
• Vektlegge retningslinjene, kunnskapen, lokale
ønsker ved god organisering og forvaltning
• Klare rutiner for lokal forvaltning,
midtveisevaluering og konsekvenser, løpende
nettbasert fangstrapportering
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Forslag fra DN
• Kutt i fisketid i Buksnes, Gårdselva, Åse, Eide,
Osvoll
• Åpner for fiske i Valnes, Fløvatn, Nordsand
• Endrer kvoter for laks og sjørøye i noen
vassdrag, deriblant Beiarn
• Krav om midtveisevaluering
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Fra fersk rapport fra Havforskingsinstituttet:
”…..Med unntak av en del indre fjorder, tror vi at
lusegrensene for sjøørret i Nordland er
overskredet i 2011, i hvert fall på
ettersommeren (rødt). Infeksjonsøkningen kom
imidlertid såpass seint, i hvert fall fra midtre
Nordland og nordover at laksesmolten fra
mesteparten av fylket sannsynligvis vandret ut
av fjordene med lav lakselusinfeksjon….”.
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Gyrobekjempelse
•
•
•
•
•

Fra tre smitteregioner til en
Mye smittespredning til småelver
Vefsna i 2011 og 2012
Innsjøer i Fusta i 2012
www.fmno.no se miljøvern/fiskeforvaltning
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Utvikling i sjøfisket etter 2007
• Rapportert totalfangst i Nordland ned fra 19
tonn i 2007 til 11 tonn i 2008 og 5 tonn i 2010
• Antall registrerte fiskere redusert fra 150 i
2007 til 130 i 2009 og 65 i 2011
• Rapportert snittfangst i 2008 var på 85 kg
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Indre Helgeland
Bindalsfjorden: Rådet anbefaler moderat redusert beskatning, men OK i 2010. Fjorden er stengt
for sjøfiske. Åbjøravassdraget kun tillatt å fiske 3 smålaks per fisker – oppnådde GBM i 2008 og
2009, muligens også i 2010. Av øvrige fem elver er 3 stengt for laksefiske (Storelva, Bogelva og
Terråk), delvis laksefiske i Urvoll og kvote på tre i Eidevassdraget. Rådet anbefaler kutt i Eide.
Dykking i Storelva.
Velfjorden: Fjorden stengt. Det samme for Sausvassdraget og Langfjordelva. Dykking og felle i
Saus.
Vefsnfjorden: Gyro i de fleste laksevassdrag. Behandling pågår. Elvene med laksebestander er/blir
nå stengt (Ranelva i Leirfjorden, Aunelva, Hestdalselva, Halsanelva og Lakselva i Visten).
Ranfjorden: Gyrobehandlet og friskmeldt. Rådet mener gytebestanden i Røssåga er for liten.
Gytefiskregistreringer i Rana og Røssåga i 2008 - 2010. GBM oppnådd i Ranaelva, trolig også i
Røssåga når vi tar med store utsettinger. Lokale innspill fra Rana og Røssåga.
Sjona: Kun laksebestand i Flostrand. Ikke vurdert av rådet. Stengt for laksefiske.

18

21.02.2012

Ofoten og indre Salten
Beiarfjorden. GBM i Beiarelva nådd. Rådet mener bestanden sannsynligvis tåler høyere beskatning.
Telling under målet i 2010 , betydelig redusert fangst i 2011. Avventer årets telling.
Skjerstadfjorden. Fjorden stengt for sjøfiske. GBM nå nådd i Saltdalselva etter rådets vurdering.
”Kun” beskatning av hannlaks de siste årene. Lakselva i Valnesfjord under GBM , spesiell situasjon
i Lakselva i Skjerstad.
Sørfolda. Rådet mener beskatningen må reduseres svært mye. Sidefjord inn mot Laksåga i
Nordfjorden er ikke åpnet for notfiske. Dykking i både Laksåga og Bonnåga, begge under GBM for
laks, er stengt for laksefiske. Lakselva i Valljorda også stengt.
Vestfjorden/Ofotfjorden. Rådet anbefaler moderat redusert beskatning, tross bedring i 2010.
Omfatter mange fjorder og vassdrag. Skjomenfjorden og Skjoma stengt for fiske. Stengt i Kjeldelva
og Råna i Ballangen, Heggedal, Sneis, og Teinelva i Lødingen. Redusert oppgang i flere elver hvor
det finnes data. Fiskefelle i Varpavassdraget, bedre to siste årene. Dykking i Heggedalselva i
Lødingen, Kongsvik i Tjeldsund og Skjoma i Narvik. Tilbakegang i Forsåvassdraget i Ballangen, hvor
registrert oppgang siste årene er ned mot det halve av gjennomsnittet siden 1979. Ytterligere fall i
år, fra 287 til 110. GBM er likevel nådd fram til i år. Elvegårdselva i Narvik oppfyller GBM.
Hovedvurdering: Stor og mellomlaksvassdragene Beiarelva, Saltdalselva, Skjoma og Elvegårdselva
har en bedre status enn smålaksvassdragene. Forså , fra 900 til 100 ?
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Nordlandskysten sør for Vestfjorden
Rådet mener forvaltningsmålene sannsynligvis er nådd
Færset på Vega; ungfiskundersøkelser i 2008 indikerer tilbakegang, stengt
Bardalselva i Leirfjord; utryddet av gyro, er behandlet , ikke fangstrapport
Silavassdraget i Lurøy; svært liten bestand, fisker ca 20 per år
Gjervalelva i Rødøy; marginal bestand, mye oppdrettslaks over lang tid
Reipå og Spildra i Meløy; de største bestandene, enkelte år fiskes noen hundre laks,
GBM oppnådd i 2010
Låksådal og Skromma i Gildeskål; små bestander, stengt for laksefiske
Valneselva, Futelva og Fjære i Bodø;: GBM nådd for Futelva og også for Valneselva i 2010.
Stengt i Valnes..
Hopen og Skjelvareid i Steigen; Skjelvareid er stengt
Samla vurdering; variabel status og lite kunnskap om bestandsstatus og utvikling, positivt
for Meløy
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Lofoten og Vesterålen
Kystregion med 37 elver med laksebestander. Vitenskapsrådet mener det er fare for at
beskatningen ikke er bærekraftig og anbefaler moderat reduksjon i beskatningen. Bedre i
2010.
Best kunnskap om Roksdalsvassdraget, hvor det gjennomføres årlig videoovervåking av
fiskevandringen. Innsiget i årene 2008-2010 har vært på 1600, 1400 og 2500. Beskatningen har
vært på 500, 550 og 650. GBM er oppnådd. Fangsten var oppe på 1650 i år 2005.
Beskatningsrate variert fra 25 i 2010 til 71 i 2005.
Vår vurdering har vært stor og stabil bestand i Buksnes, muligens også i Gårdselva, Kjerringnes
og Osvoll. Vitenskapsrådet anbefaler reduksjon, basert på fangststatistikk som tyder på at de
fleste elver har for lite gytefisk. Har imidlertid hatt flere uvanlig tørre somrer, der
snøsmeltingen har vært over før fiskestart og regnet har kommet etter avsluttet sesong.
Dykking i Åse, Forfjordelva, Kobbedal , Vik og Vestpoll. Omkring GBM, uten fiske. Tre av disse
er helt stengt.
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