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Oversendelse av innspill - reguleringer av fiske i vassdrag 2022
Statsforvalteren i Nordland oversender med dette mottatte innspill om fiske i vassdrag for 2022,
sammen med våre vurderinger av innspillene.
Flere av søknadene inneholder forslag om kvoter i elver hvor grunneierne ikke er organiserte, og vi
er i tvil om hvordan dette kan følges opp i praksis. Dette med fangstrapportering er også en
utfordring i vassdrag uten organisering. Vi er på generelt grunnlag usikker på om rettighetshavere i
vassdrag uten organisering vil være i stand til å organisere- og overholde ulike kvoteordninger, samt
overholde kravet om fangstrapportering. Usikkerheten blir ikke mindre der grunneierne ikke selv har
tatt initiativ til å få på plass ordninger og sende inn søknader om åpning for fiske, men der det er
gjort av andre.
De mottatte innspillene nedenfor er organisert alfabetisk etter kommuner.

Storvatnvassdraget i Andøy
Skarstein Grunneierlag søker om å få åpnet Storvannet på Skarstein for fiske. Opplyser i søknaden at
det nye styret vil innføre depositum på fiskekortene og sørge for innrapportering av fangst. I
søknaden er navnet på grunneiere rundt vannet oppgitt, og det er lagt ved protokoll fra årsmøtet
20.10.21.
Vår vurdering: Vassdraget ble ikke åpnet for fiske i 2021 pga. manglende fangstrapportering.
Grunneierlaget ønsker ikke å åpne utløpselva for fiske, kun Storvatnet. Vassdraget har en bestand av
sjøørret, men ikke laks. Prøvegarnfiske i Storvatnet i oktober 1999 gav en fangst på 233 ørret og 3 voksne
laks, deriblant ingen sikre sjøørret (Jørgensen 2000). Bestanden av stasjonær ørret ble vurdert som tett.
Grunneierne er organisert. Vi anbefaler å gjenåpne fisket i Storvatnet, med fisketid 15.06-31.08.

Laksåvassdraget i Evenes
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i hele vassdraget. De
foreslår en totalkvote på 10 laks og 20 sjøørret, en personkvote på to laks og to sjøørret per sesong,
og en personlig døgnkvote for utsett på en sjøørret eller laks. Legger opp til fangstrapportering
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gjennom Inatur/Scanatura. Søknaden er vedlagt bekreftelse fra en grunneier som er kontaktet og
stiller seg bak søknaden.
Vår vurdering: Vassdraget har bestander av både laks og sjøørret, og det er åpnet for fiske av sjøørret i
Osvatnet i perioden 01.07-17.08. Det framgår imidlertid ikke av søknaden om alle grunneiere til vassdraget
stiller seg bak søknaden, eller hvor stor andel av grunneierne som stiller seg bak søknaden. Usikkerhet
omkring bestandsstatus og organisering gir ikke grunnlag for å anbefale søknaden.

Lakselva i Valnesfjord, Fauske
Lakseelva elveeierlag søker om å få utvidet fisketiden til 01.07-15.08. Viser i søknaden til at
fiskeforholdene er vanskelig på seinsommeren, og at mesteparten av fisken ble tatt i siste del av juli i
2020. Opplyser også at gytebestandsmålet har blitt oppnådd de siste årene, og at organiseringen er
god.
Vår vurdering: Registreringene av gytefisk de fire siste årene viser at målet er oppnådd i to av disse. I 2020
ble det registrert et overskudd på 105 kg, og foreløpige tall for 2021 viser et underskudd på 51 kg.
Vassdraget har et høyt gytebestandsmål som gjerne kunne vært vurdert på nytt. Det er satt strenge
kvotebestemmelser for hver fisker, men ingen totalkvote. Vi ser positivt på forslaget, men ser også at dette
forslaget burde vært vurdert før sesongen 2021 som del av den ordinære prosessen. Dersom det er aktuelt
å utvide sesongen, bør det også vurderes å fastsettes en totalkvote på eksempelvis 30 laks.

Vareidvassdraget i Flakstad
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i Storvatnet og Litlvatnet.
De foreslår en totalkvote på 30 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong og en personlig
døgnkvote for utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom Inatur/Scanatura.
Søknaden er vedlagt en liste med navn på 11 grunneiere som er kontaktet og stiller seg bak
søknaden. Det er oppgitt i søknaden at disse grunneierne utgjør ca. 69 % av alle grunneiere for
vassdraget.
Vår vurdering: Dette er et vassdrag med bestand av sjøørret.
Vi ser i utgangspunktet positivt på disse forslagene, men er samtidig skeptisk til om en kvoteordning lar seg
gjennomføre uten at grunneierne er organisert.

Skauvollelva i Gildeskål
Grunneieren i Skauvollelva søker om gjenåpning av fiske. Han opplyser at elva er ca. 1200 meter og
at han er grunneier på begge sidene. Ønsker å kunne fiske i perioden 15.07-30.08, og ha et uttak på
inntil 10 laks og 10 sjøørret. Ønsker samtidig å sette ut synlig hunnfisk. Han legger ikke opp til
kortsalg, ut fra liten kvote og kort elv, og vil overholde frist for fangstrapportering. I søknaden
framgår også en vurdering av statusen til fiskebestandene i elva og observert oppgang i 2021.
Vår vurdering: Elva har så langt ikke vært registrert med en bestand av laks, men vurderes til å ha en
bestand av sjøørret, jf. Lakseregisteret. Vi foreslår at det åpnes for fisketid 15.07-31.08, med en
sesongkvote på 10 laks og 10 sjøørret.
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Budalsvassdraget i Hadsel
Fire grunneierne v/Viggo Mikalsen søker om åpning for stangfiske i Dalsvatnet, og opplyser at de vil
organisere fangstrapporteringen. De mener at det er svært lite anadrom fisk i Dalsvatnet, og ønsker
en ny vurdering av om det er riktig at vassdraget skal ha status som anadromt.
Vår vurdering: Det er riktig at manglende fangstrapportering er årsaken til at vassdraget ikke er åpnet for
fiske. I 1999 ble det gjennomført et prøvefiske i Dalsvatnet. Fangsten besto av 254 røyer og 66 ørret, derav
sju sikre sjøørret. Dette er en betydelig andel sjøørret, og det ble i 1999 konkludert med at ørretbestanden
domineres av sjøørret. Ut fra dette resultatet er det etter vår vurdering riktig at vassdraget skal vurderes
som anadromt.
Vi er blitt kontaktet per telefon av Mikalsen og vi har diskutert forutsetningene for åpning for fiske. Ut fra
at grunneierne nå er tydelig på at de nå vil få på plass en fangstrapportering, vil vi foreslå at det åpnes for
fiske i Dalsvatnet i perioden 15.06-31.08.

Flatsetvassdraget i Hadsel
Grunneieren til Store Flatsetvann søker om å få åpnet vannet for fiske. Er også grunneier for
utløpselva, men ønsker ikke fiske her. Opplyser at de skal forbedre rutinene for
fangstrapporteringen ved bruk av tekniske løsninger for rapportering, i tillegg til manuell
rapportering.
Vår vurdering: Manglende fangstrapportering er også her årsaken til at vassdraget ikke er åpnet for fiske.
Det er gjennomført prøvefiske i vannet i 1998 og i 2007, se
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2007--kartleggingav-fiskebestander-med-usikker-status.pdf
Ved første prøvefiske ble det registrert kun en sjøørret av totalt 139 ørreter, den andre gangen 11 sjøørret
av 66 ørreter. Konklusjonen etter siste prøvefiske var at vassdraget har en middels andel sjøørret. I tillegg
har vannet en tett bestand av stasjonær røye.
Vi er blitt kontaktet per telefon av grunneieren og vi har diskutert forutsetningene for åpning for fiske. Ut
fra at grunneier nå er tydelig på at de nå vil få på plass en fangstrapportering, vil vi foreslå at det åpnes
for fiske i Store Flatsetvann i perioden 15.06-31.08.

Bøelva med Storelva (Meisfjordelva) i Leirfjord
Meisfjord utmarkslag søker om å få åpnet Meisfjordelva (Bøelva med Storelva) for fiske.
Utmarkslaget som organiserer grunneierne på nordsida av elva, søker også på vegne av øvrige
berørte grunneiere på sørsida av elva. Dette er fire grunneiere som har privat fiskerett fra sin
eiendom, men som ikke har anledning til å selge fiskekort.

Utmarkslaget vil stå for salg av fiskekort og rapportering av fangst. De fire grunneierne med privat
fiskerett gir tilbakemelding om sin eventuelle fangst, til utmarkslaget. Deretter skal all fangst rapporteres
til Statsforvalteren i Nordland, etter at fisket er stengt for sesongen.
Våre vurderinger: Vassdraget ble stengt for fiske i 2021 pga. manglende/mangelfull fangstrapportering. I
Lakseregisteret er vassdraget registrert med en bestand av sjøørret, men ikke en selvreproduserende
bestand av laks. Vi kjenner ikke til at det er gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i «nyere» tid. Vi er
derfor usikre på bestandssituasjonen. Til orientering ble det i 2018 rapportert om en fangst på 9 laks (16
kg) og 39 sjøørret (49 kg).
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Utmarkslaget har ikke foreslått fisketid. På grunn av usikkerhet knyttet til bestandssituasjonen foreslår vi
at sesongstart utsettes med 2 uker i forhold til tidligere. Det betyr i så fall fisketid 01.07 – 31.08. Vi
foreslår også at det settes en personkvote per sesong på fem fisk.
Sneiselvvassdraget i Lødingen
Sneisholmen og Sneisa Grunneierlag søker om åpning for fiske i Sneiselvvassdraget. Orienterer i
søknaden om tidligere bestemmelser for fiske, forekomst av pukkellaks, gode tettheter av laksyngel
og ønske om å organisere fangstrapporteringen.
Våre vurderinger: Dette er et relativt produktivt vassdrag, med bestander av både laks, sjøørret og sjørøye,
og hvor det trolig er et høstbart overskudd av flere fiskearter. I 2019 ble det gjennomført en
yngelregistrering i utløpselva og innløpselva, som viste gode tettheter av laksyngel, se
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019--ferskvannsbiologiske-undersokelser-i-nordre-nordland---med-vekt-pa-ungfisk-i-laksevassdrag.pdf
I 2020 ble det gjennomført registrering av gytelaks i utløpselva, og GBM ble oppfylt, se
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/24566c9edd46407ea621a4efab7588f3/drivtelling-avgytefisk-i-lakseforende-elver-i-nordland-i-2020.pdf
Laks som oppholdt seg i innsjøen og innløpselva ble ikke registrert, og kommer som tillegg til
registreringene i utløpselva. Det høstbare overskuddet var derfor sannsynligvis en del større enn
registreringene i 2020 viste. Foreløpige tall fra registreringene i utløpselva i 2021 viste et lite underskudd av
gytelaks.
Vi er blitt kontaktet per telefon av lederen av grunneierlaget og vi har diskutert forutsetningene for åpning
for fiske. Vi foreslår at det åpnes for fiske etter alle arter i Sneisvatnet i perioden 15.06-31.08, med en
personkvote på to laks, fem sjøørret og fem sjørøyer per sesong. Foreslår også at det settes en totalkvote
på maksimalt 30 laks.

Åvassdraget i Moskenes
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i Ågvatnet. De foreslår en
totalkvote på 30 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong og en personlig døgnkvote for
utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom Inatur/Scanatura. Søknaden er
vedlagt en bekreftelse fra representant fra Moskenes JFF, som oppgir at de forvalter Åvassdraget.
Vår vurdering: Dette vassdraget er registrert med bestander av både sjøørret og sjørøye. Vi har lite
kunnskap om disse bestandene, men er kjent med at det er en stor bestand med stasjonær røye i vatnet.
Normalt mottar vi innspill fra grunneierlag om bestemmelser for fiske, og vi diskuterer også ofte ulike
løsninger med lagene. I dette tilfellet er det oppgitt at det er Moskenes JFF som forvalter vassdraget, men
søknaden kommer fra Stiftelsen Anadrom. Det blir mange ledd, og vi håper dette ikke skaper
misforståelser og uklarheter om den nødvendige oppfølgingen. Det er ikke foreslått å åpne for fiske etter
sjørøye, og dette med sjørøye er ikke kommentert i søknaden. Vi ser i utgangspunktet positivt på forslaget
for sjøørreten.

Kjeldelva i Narvik
Kjeldelva Grunneierlag ønsker utvidelse av sesongen til 01.07-20.08, og begrunner dette med at det
ofte er lite vannføring i juli og at det er mest laks i elva i august.
Vår vurdering: I forkant av reguleringene for 2021 hadde vi følgende vurdering av ønsket om lengre
fisketid: «I mange år har det vært strenge reguleringer av fiske i denne elva og alt har tydet på underskudd
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av laks. Vi stilte da spørsmål om gytebestandsmålet var satt for høyt. Situasjonen ser ut til å ha endret seg
markert de siste årene. I 2017 ble det registrert uvanlige mengder laks gjennom drivtellingen, og mengden
laks var på hele 391% av gytebestandsmålet. I 2018 var det på 287 %, mens det i 2019 ikke var gode nok
siktforhold til å få gjennomført drivtelling. Rapportert fangst i 2018 var på 14 % av oppgangen (142 laks).
Vi anbefaler forslaget fra grunneierlaget.»

Vikelva i Sortland
Vik-Breivik elvelag ønsker å innføre sesongkvote på 20 laks, begrenset til 1 laks per døgn per fisker,
og en sesongkvote på 70 sjøørret, begrenset til 2 per døgn per fisker og totalt 10 sjøørret per fisker
per sesong. Ønsker samtidig utvidet fisketid fra 15.06-31.08.
Vår vurdering: Dagens fisketid er 15.07-15.08, og det er kun åpnet for fiske etter sjøørret med en døgnkvote
per fisker på en fisk. Vi kan ikke anbefale det de her søker om, og vil vise til vår vurdering i forkant av
reguleringene for 2021: «Organiseringen er trolig bra. Ikke grunnlag for å vurdere gytebestandsmålet, og
vanskelig å vurdere om forslaget er innenfor retningslinjene. Vi har lite kunnskap om denne elva utover
fangstrapporteringen. De siste årene er det rapportert en fangst på 1-6 laks årlig og 30-40 sjøørret, men
det er ikke rapportert noe gjenutsatt fisk. Elva er ganske kort, omkring 3 km.
Ut fra stor lokal interesse prioriterte vi en ungfiskundersøkelse i Vikelva i 2019, se
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019--ferskvannsbiologiske-undersokelser-i-nordre-nordland---med-vekt-pa-ungfisk-i-laksevassdrag.pdf
Det ble her funnet gode tettheter av laksunger og lave tettheter av ørretunger. Resultatet er ganske likt det
som ble funnet i 2000, men det er litt mer ørret i dag. Ut fra at laksungene dominerer oppvekstområdene
så markert, forstår vi ikke helt hvorfor laksen er så anonym i fisket. Fisketiden er kort og vi vil foreslå at
sesongen blir utvidet til 01.07-15.08. Vi vil ikke anbefale å øke kvoten av sjøørret. Dagens beskatning av
sjøørret er trolig stor nok. Om vi legger til grunn maksimalt 10% beskatning av bestanden av sjøørret, bør
oppgangen av sjøørret i Vikelva være på minst 300-400 fisk. Det tror vi ikke den er, og resultatene fra
ungfiskundersøkelsene peker i samme retning.»

Ranavassdraget i Rana
Ranavassdraget Fiskeforvaltning ønsker å stimulere ungdom til fiske ved å tillate at de under 16 år
får beholde og avlive den første laksen de lander. Ber i søknaden om at hver ungdom under 16 år
kan få avlive en laks hver over 65 cm, og at dette kommer i tillegg til dagens kvote på 200 laks under
65 cm. Anslår i søknaden at dette kan dreie seg om anslagsvis 10 laks over 65 cm.
Vår vurdering: Registreringene av gytefisk i Ranelva i 2020 viste et antall på 217 smålaks, 362 mellomlaks
og 144 storlaks, og gytebestandsmålet ble oppnådd med 157 %. Dette året var det ikke åpnet for fiske. I år
var det åpnet for fiske, og foreløpige resultater fra gytefiskregistreringene viser et overskudd på 503 kg
holaks. Ut fra disse resultatene vil det være forsvarlig å tillate en begrensa kvote av fisk større enn 65 cm.

Fordalselva (Flekkoselva) i Steigen
Et klart flertall av grunneiere i elva søker om gjenåpning av fiske i Flekkoselva. Gjelder alle unntatt
den ene siden på nedre del, nedenfor brua over fylkesvei 7508. De ønsker fisketid 15.06-31.08, med
nattefredning fra 24.00-06.00. Opplyser i søknaden om hvordan fiskekort skal selges og hvordan
fangstrapporteringen skal foregå.
Vår vurdering: Elva ble el-fisket og bonitert i 1989, og anadrom strekning ble vurdert til ca. 1,5 km. Den
gang ble elva vurdert til kun å ha en bestand av sjøørret, og at oppgangen skjer i forbindelse med
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regnflommer. Det framgår også i rapporten at elva kun har to større kulper. Elva hadde lave tettheter av
yngel, selv om gyte- og oppvekstarealene ble vurdert som brukbare.
Vi anbefaler det omsøkte forslaget.

Botnelva i Rana
Grunneieren i elva ønsker at den blir gjenåpnet for fiske. I søknaden blir det beskrevet hvordan salg
av fiskekort og fangstrapportering skal foregå.
Vår vurdering: Dette er ikke en vanlig elv, men kun en kanal fra et kraftverk hvor det i perioder med egna
vannføring kan gå opp en god del laks og sjøørret. Det ble åpnet for prøvefiske her i oktober 2021, og da
ble det fisket opp 109 oppdrettslaks og en sjøørret. Vi anbefaler at det åpnes for fiske etter laks og sjøørret
fra 01.07-14.09.

Borgevassdraget i Vestvågøy
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i Innerpollen, Ytterpollen
og Lilandsvatnet. De foreslår en totalkvote på 50 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong
og en personlig døgnkvote for utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom
Inatur/Scanatura. Søknaden er vedlagt bekreftelse fra grunneier Per Johan Høyen, som er leder for
Borglågen Utmarkslag. Han stiller seg bak søknaden.
Borgpollan Utmarkslag søker om tillatelse til å fiske ørret i Indre Borgpoll i tiden 15.06.22 – 17.08.22.
Opplyser at ørretstammen er stor og fin, og at det er god tilrettelegging for fiske i området. Legger
opp til kortsalg og fangstrapportering gjennom Inatur. Har lagt med en driftsplan for sin del av
vassdraget og en uttalelse fra Vestvågøy kommune.
Vår vurdering: Se Nordlandsatlas for riktig markering av anadrom strekning
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5153465451874f10a97f406e9e
f8eeee&center=18,67&level=5. Vassdraget har en liten og svak bestand av laks og en større bestand av
sjøørret. Lilandsvatnet har i tillegg til oppgang av anadrome laksefisk en tett bestand av stasjonær røye. De
store brakkvannspollene inngår i vassdraget, slik grensen for vassdraget er fastsatt.
Vi ser i utgangspunktet positivt på disse forslagene, dersom de er mulig å gjennomføre. Det framgår ikke
av søknaden fra stiftelsen om alle grunneiere til vassdraget stiller seg bak søknaden, eller hvor stor andel
av grunneierne som stiller seg bak søknaden. Det er vanskelig å kunne se for seg hvordan grunneierne skal
kunne organisere en totalkvote, uten at de blir organisert i et felles lag eller en overbygning.
Søknaden fra Borgpollan Utmarkslag og bekreftelsen fra Borglågen Utmarkslag tyder på at grunneierne i
deler av Indre Borgpoll og Lilandsvatnet (Rystadvatnet) er bra organisert. Vi er usikre på status for
organiseringen i Ytre Borgpoll. Vi vil derfor anbefale at det kun åpnes for fiske i Indre Borgpoll og i
Lilandsvatnet 01.07-31.08.

Storfjordvassdraget i Vestvågøy
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i innsjøene. De foreslår en
totalkvote på 20 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong og en personlig døgnkvote for
utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom Inatur/Scanatura. Søknaden er
vedlagt en liste med navn på seks grunneiere som er kontaktet og stiller seg bak søknaden.
Vår vurdering: Dette er et sjøørretvassdrag.
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Vi ser i utgangspunktet positivt på disse forslagene. Det framgår imidlertid ikke av søknaden om alle
grunneiere til vassdraget stiller seg bak søknaden, eller hvor stor andel av grunneierne som stiller seg bak
søknaden. Dette gir en betydelig usikkerhet, slik vi har kommentert ovenfor.

Vestresandvassdraget i Vestvågøy
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i Urvatnet. De foreslår en
totalkvote på 20 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong og en personlig døgnkvote for
utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom Inatur/Scanatura. Søknaden er
vedlagt en bekreftelse fra en grunneier som opplyser at det er en generell enighet blant
hovedgrunneierne.
Vår vurdering: Dette vassdraget er registrert i Lakseregisteret, men ikke med anadrome bestander. Under
prøvefiske i Urdvatnet/Haukelandsvatnet i september 2008 ble det ikke registrert sikre sjøfisk. Fangsten
bestod av 50 ørret og 32 røyer.
Vi ser i utgangspunktet positivt på disse forslagene, men det framgår imidlertid ikke navn på grunneiere til
vassdraget som stiller seg bak søknaden, eller hvor stor andel av grunneierne som stiller seg bak
søknaden. Dette gir en betydelig usikkerhet, slik vi har kommentert ovenfor.

Delpvassdraget i Vågan
Delp Utmarkslag opplyser at de i mange år har hatt fisketid fra 15.06-15.09, og at sesongen ble
innkortet med 14 dager i 2021. Opplyser at sjøørreten har sein oppgang, og at stammen av sjørøye
har fått seg en knekk og har nesten forsvunnet. I søknaden er det også vist til at de har overholdt
fristene for fangstrapportering og har en stabil stamme av sjøørret. Ønsker å forbedre
innrapporteringen av fangster og opplyser at gytefisk over 2,5 kg blir gjenutsatt.
Vår vurdering: Vassdraget er registrert med bestander av sjøørret og sjørøye, ikke laks. Tidligere var det en
god bestand av sjørøye i vassdraget, og det er synd om denne nå er i ferd med å forsvinne. Før sesongen
2021 var det omfattende prosesser omkring dette med fisketid i vassdragene, der retningslinjene for
reguleringene inneholdt klare rammer for aktuell fisketid. Vi har ikke noe kunnskap om fiskebestandene i
Delp som gjør at vi kan anbefale en fisketid utover august.

Jenndalsvassdraget i Vågan
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i Øvre Jenndalsvatnet og
Nedre Jenndalsvatnet. De foreslår en totalkvote på 20 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per
sesong og en personlig døgnkvote for utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering
gjennom Inatur/Scanatura. Søknaden er vedlagt en liste med navn på sju grunneiere som er
kontaktet og stiller seg bak søknaden.
Vår vurdering: Dette vassdraget er registrert i Lakseregisteret, men ikke med anadrome bestander. Under
prøvefiske i oktober 2007 ble det ikke registrert sikre sjøfisk i hverken Nedre Jenndalsvatnet (69 ørret) og i
Øvre Jenndalsvatnet (30 ørret og 89 røyer). Det ble vist til at oppvandringsforholdene i elva/bekken
nedstrøms Nedre Jenndalsvatnet er svært vanskelige.
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2007--kartleggingav-fiskebestander-med-usikker-status.pdf
Vi ser i utgangspunktet positivt på disse forslagene. Det framgår imidlertid ikke av søknaden om alle
grunneiere til vassdraget stiller seg bak søknaden, eller hvor stor andel av grunneierne som stiller seg bak
søknaden. Dette gir en betydelig usikkerhet, slik vi har kommentert ovenfor.
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Karlsvatnvassdraget i Vågan
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i Karlsvatnet. De foreslår
en totalkvote på 20 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong og en personlig døgnkvote for
utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom Inatur/Scanatura. Søknaden er
vedlagt en liste med navn på tre grunneiere som er kontaktet og stiller seg bak søknaden. Det er
opplyst at disse tre representerer ca. 90 % av vassdraget.
Vår vurdering: Dette er et sjøørretvassdrag. Ut fra opplysningene i søknaden legger vi til grunn at et klart
flertall av grunneiere står bak søknaden om åpning av fiske i selve Karlsvatnet. Vi ser positivt på disse
forslagene.

Litvatnvassdraget i Vågan
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i Litlvatnet. De foreslår en
totalkvote på 20 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong og en personlig døgnkvote for
utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom Inatur/Scanatura. Søknaden er
vedlagt en liste med navn på seks grunneiere som er kontaktet og stiller seg bak søknaden.
Vår vurdering: Dette er et sjøørretvassdrag. Det framgår imidlertid ikke av søknaden om alle grunneiere til
vassdraget stiller seg bak søknaden, eller hvor stor andel av grunneierne som stiller seg bak søknaden.
Vi ser i utgangspunktet positivt på disse forslagene. Dette gir en betydelig usikkerhet, slik vi har
kommentert ovenfor.

Olderfjordelva i Vågan
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i hele vassdraget. De
foreslår en totalkvote på 30 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong og en personlig
døgnkvote for utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom Inatur/Scanatura.
Søknaden er vedlagt en liste med navn på sju grunneiere fra nordsiden av vassdraget som er
kontaktet og stiller seg bak søknaden. Fra sørsiden av vassdraget har leder for Utmarkslaget
Olderfjorden sør stilt seg bak søknaden.
Vår vurdering: Dette er et sjøørretvassdrag.
Vi ser positivt på disse forslagene. Det framgår ikke av søknaden om alle grunneiere til vassdraget stiller
seg bak søknaden, eller hvor stor andel av grunneierne som stiller seg bak søknaden. Dette gir en betydelig
usikkerhet, slik vi har kommentert ovenfor.

Storvatnvassdraget i Vågan
Stiftelsen Anadrom søker på vegne av grunneiere om fisketid 01.07-31.08 i Storvatnet. De foreslår en
totalkvote på 20 sjøørret, en personkvote på to sjøørret per sesong og en personlig døgnkvote for
utsett på en sjøørret. Legger opp til fangstrapportering gjennom Inatur/Scanatura. Søknaden er
vedlagt en bekreftelse fra en grunneier som er kontaktet og stiller seg bak søknaden. Denne
grunneieren oppgir å ha mer enn 90 % av vassdraget.
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Vår vurdering: Dette er et sjøørretvassdrag. Vi legger til grunn at et klart flertall av rettighetshaverne står
bak søknaden. Vi ser positivt på disse forslagene.

Med hilsen
Torfinn Sørensen (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef

Tore Vatne
seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
- Innspill fra Stiftelsen Anadrom på vegne av et større antall vassdrag
- Innspill fra de øvrige vassdragene samlet i et dokument

