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Innspill til reguleringer av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021 

Fylkesmannen i Nordland viser til brev av 10.01.20 fra Miljødirektoratet. 

 

For å starte med en kort historikk. Før fiskesesongen i 2010 ble det innført kraftige kutt i laksefisket i 

Nordland, både i notfisket i sjøen og i stangfisket i elvene. Sesongen for ordinært kilenotfiske på 

sommeren ble redusert til kun fire eller seks døgn i det meste av fylket, mens det i enkelte fjorder 

ikke ble åpnet for noe notfiske. Samtidig ble det innført stopp i laksefisket i det store flertall av 

laksevassdrag.  Det ble kun åpnet for laksefiske i 30 av våre 90 vassdrag med laksebestander.  Det 

ble også innført totalt fiskeforbud i 100-meterssonen utenfor alle laksevassdrag. Disse omfattende 

reguleringene har bidratt til bedre gytebestander, men flertallet av laksebestander i Nordland har 

fortsatt en dårlig status og oppfyller ikke kvalitetsnormen for villaks.   

 

Etter 2010 er det blitt gjennomført svært mange undersøkelser av fiskebestander i anadrome 

vassdrag i fylket. Det har vært en omfattende bruk av fysiske fiskefeller, årlige drivtellinger av 

gytebestander og etter hvert registreringer av oppvandrende fisk ved bruk av video. Dette har gjort 

at kunnskapen om statusen til bestandene har blitt mye bedre.  

  

I våre innspill legger vi stor vekt på retningslinjene fra Miljødirektoratet, der beskatningsrådene fra 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og føringene fra Klima- og miljødepartementet står sentralt. 

For vassdragene legger vi stor vekt på om de er tilfredsstillende organisert, om forvaltningsmålet er 

nådd og om fangstrapporteringen er god nok.    

 

Vi har mottatt en rekke innspill, de aller fleste fra rettighetshavere i elver. Det har også kommet 

innspill om sjøfisket og innspill om fisketider i elv fra andre enn rettighetshavere. Alle innspill er lest 

gjennom og vurdert opp mot retningslinjene. 

 

Reguleringer av sjølaksefisket 

I brev av 09.04.15 ga vi Miljødirektoratet innspill til reguleringer av fiske etter anadrome laksefisk i 

2016. Innspillene om sjølaksefisket den gangen er i stor grad dekkende for vår vurdering nå. Vi 

ønsker derfor å fremme følgende del av innspillet fra 09.04.15 på nytt: 
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«Anbefalingene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er å redusere fiske på laksebestander som ikke 

oppfyller GBM. Dette gjelder et stort antall vassdrag i fylket. Ettersom det for tiden ikke er åpnet for fiske 

etter laks i de fleste av laksevassdragene i fylket, kan dette rådet i hovedsak kun følges opp ved å redusere 

sjøfisket av laks.  

Kysten av Nordland er inndelt i to regioner. Den ene er Nordlandskysten sør for Vestfjorden, den andre er 

regionen Lofoten og Vesterålen. Lakserådets vurdering er at det er fare for at forvaltningsmålet for mange 

av bestandene som beskattes i fisket i disse to regionene ikke er nådd, og rådet anbefaler at beskatningen 

bør reduseres moderat. Lakserådet har også gitt råd for de ulike fjordområdene i Nordland, både fjorder 

som har vært åpnet for fiske og fjorder som ikke har vært åpnet for fiske med faststående redskaper. 

Enkelte av disse rådene er basert på informasjon fra svært få vassdrag. For flere av fjordene blir det 

anbefalt å redusere beskatningen. Som kjent er det i gjeldene fiskeforskrift ikke åpnet for bruk av 

faststående redskaper i mange av fjordene i Nordland.    

Fra sjøfisket har vi kun fangstdata fra kilenotfisket, ikke fra fiske med stang og håndsnøre. Vårt inntrykk er 

at det med få unntak blir fisket lite laks med stang og håndsnøre i sjøen, og at dorgefisket i hovedsak 

beskatter sjøørret. Fra noen få områder av fylket får vi imidlertid meldinger som tyder på at det blir fisket 

betydelig med laks i sjøen ved bruk av stang. Slik situasjonen er for laksebestandene i fylket, vil vi foreslå at 

det ikke blir åpnet for fiske etter laks med stang og håndsnøre i sjøen i den tiden det meste av laks er på 

vandring fra havområdene til vassdragene (01.05-15.09).  

Det er populært å fiske sjøørret med stang i sjøen i store deler av fylket, og mye tyder på at det i perioder 

blir fisket betydelige mengder sjøørret. Vi har tidligere foreslått å vurdere innstramminger av dorgefisket i 

sjøen, i lys av bestandsutviklingen til sjøørreten og det økende omfanget dette fisket har fått i deler av 

fylket. Ut fra fangstutviklingen de siste årene i Nordland, vil vi foreslå å stramme inn fisket etter sjøørret 

med stang og håndsnøre. Et forslag herfra er å fastsette en fiskesesong som er lik den vanlige fisketiden 

etter sjøørret i vassdragene i Nordland, fra 15.06 – 31.08. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning anbefaler 

for øvrig at beskatningen av sjøørret bør reduseres i Nordland, dersom det ikke kan dokumenteres at 

bestandene tåler dagen beskatning.» 

 

Ut fra de nye føringene fra departementet bør det vurderes å ikke åpne for sjølaksefiske i fem år av 

gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene. I Nordland er det få 

laksebestander som har god nok tilstand etter kvalitetsnormen for villaks. Sjølaksefisket er i stor 

grad et fiske på blandede bestander, og beskatter også laks fra sårbare bestander som har 

underskudd av gytelaks. Ut fra dette ser vi at det er gode argumenter for å ikke åpne for 

sjølaksefiske i Nordland i kommende femårsperiode.  

 

Et alternativ til ikke å åpne for sjølaksefiske i Nordland de kommende årene, kan være å kun åpne 

for fire fiskedøgn i samtlige av de områder som i dag er åpnet for notfiske. Dagens notfiske er svært 

begrenset med et årlig rapportert fangstkvantum på omkring 3 tonn, og en reduksjon til fire 

fiskedøgn vil trolig redusere dette kvantumet betydelig. 

 

Etter vår vurdering er det riktig at alt fiske etter laks og sjøørret i sjøen blir vurdert i sammenheng, og 

at det blir vurdert opp mot reguleringene i vassdragene. Ut fra føringene i retningslinjene og fra 

departementet, vil det etter vår vurdering være mest riktig å ikke åpne for noe fiske etter laks i sjøen, 

evt. kun å ha åpent for fiske utenfor perioden 01.05-15.09. Fisket etter sjøørret i sjøen bør også 

reguleres slik at det står bedre i forhold til reguleringene i elvene. Vi foreslår derfor at fisketiden 

etter sjøørret i sjøen med stang og håndsnøre avgrenses til perioden 15.06-31.08.  

 

Mottatte innspill om reguleringer av sjøfiske er lagt ved. 
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Reguleringer av elvefisket 

I retningslinjene inngår en hjelpetabell for å fremme forslag til nye fiskebestemmelser i vassdrag. I 

tabellen stilles det spørsmål om det enkelte vassdraget er tilfredsstillende organisert, om 

forvaltningsmålet er nådd og om lokale endringsforslag er innenfor retningslinjene. I tillegg legger vi 

i vår vurdering også vekt på nyere kunnskap om fiskebestandene og andre erfaringer fra det enkelte 

vassdraget, inkludert opplysninger fra lokalt hold.  

 

I et stort antall vassdrag i Nordland blir ikke det lovpålagte kravet til fangstrapportering overholdt. 

Ved utarbeiding av ny forskrift fra 2021 vil vi anbefale at dere sjekker opp fangstrapporteringsbasen 

som del av arbeidet med den nye forskriften. Slik vi ser det kan det være en fordel at forskriften kun 

inneholder de vassdragene hvor det åpnes for fiske, og ikke vassdrag som ikke åpnes.   

   

Vi har nå mottatt skjema og/eller innspill fra omkring 35 vassdrag, og disse følger her som vedlegg. 

En del av innspillene er kun gitt per e-post, uten vedlagt skjema. Enkelte av de mottatte skjema 

inneholder kun de lokale innspillene, og noen av skjemaene inneholder skjult skrift og ufullstendige 

opplysninger om gjeldene fiskeregler.  

  

I et forsøk på å systematisere alt som er mottatt, har vi laget en oversikt over innspillene og vår 

vurdering av disse, organisert alfabetisk etter kommuner. 

 

Andøy 

Buksnesvassdraget: Har mottatt utfylt skjema. Skjemaet for vassdraget inneholder ikke korrekt 

informasjon om gjeldene fiskeregler. Buksnes Grunneierlag og Buksnesvassdragets Forvaltningslag 

ønsker å videreføre dagens reguleringer. 

 

Vår vurdering: Organiseringen er god og beskatningsrådet er 2 (fare for at forvaltningsmålet ikke er 

nådd og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre gytebestandsmålet). Det kan se ut som 

beskatningsrådet ikke tar hensyn til at det ikke fiskes i elvene, og at beskatningsprosenten derfor bør 

reduseres. Fangstrapportering og midtsesongs-evaluering blir fulgt opp på en god måte. 

Fangstrapportene og ungfiskundersøkelser tyder på en svært god og stabil laksebestand over lang 

tid, og vi støtter ønsket om å videreføre dagens bestemmelser. 

 

Forfjordelva: Skjema er mottatt. Forfjord grunneierforening ønsker en fisketid 01.07-31.08. for alle 

arter, med en døgnkvote på 2 og en årskvote på 5 laks per fisker. Foreslår i tillegg en samlet årskvote 

på 50 laks og kun salg av to fiskekort per døgn. Opplyser at forbudet mot fiske etter laks ikke 

fungerer, og at det ikke har noe hensikt å åpne for fiske av sjøørret i juli, slik det er nå. Har derfor 

ikke solgt fiskekort de to siste årene. Mener også at det er mye mer fisk i elva enn det blir registrert i 

drivtellingen.  

 

Vår vurdering: Tidligere var fisket i denne elva delt på to grunneierlag. Beskatningsrådet er 5b (ikke 

høstbart overskudd), og lokalt forslag er derfor ikke innenfor retningslinjene. Fangstrapporten fra 

Forfjord grunneierlag for 2019 viser at det er fisket 6 sjøørret. Rapporten bygger på rapport fra 23 av 

30 sesongkort. Det er ikke rapportert om gjenutsatt fisk i 2019 og heller ikke for 2018 og 2017.   

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf 

Gytebestandsmålet ble oppnådd i 2014 og 2015, men ikke de fire årene etterpå. Vi foreslår å stenge 

denne elva for fiske. Innspillet tyder på at forbudet mot å fiske laks ikke blir overholdt. Fravær av 

gjenutsatt laks fra fisket etter sjøørret i juli er ikke tillitsvekkende. Dersom forbud mot fiske ikke blir 

overholdt, kan det være grunnen til at bestanden av laks ikke tar seg opp. Vi har mange eksempler i 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
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Nordland der vi ser at forbud mot fiske, eller et svært redusert fiske, etter noen år kan gi en 

nærmeste eksplosiv vekst i laksebestanden.  

 

Gårdselvvassdraget: Skjema er mottatt. Forfjord grunneierforening ønsker å utvide fisketiden til 

01.06-31.08 for alle arter, også i Langvatnet (har nå 15.06-14.09). Mener det er urimelig at de har 

kortere fisketid enn det er i Roksdalsvassdraget og Buksnesvassdraget. Ved lav vannføring ønsker de 

kun fluefiske og ved lav vannstand over flere dager ønsker de å stoppe fisket i elva, slik det ble gjort i 

flere uker sist sommer. Anbefaler innstramming av fisket i sjøen. Mener det sist sommer ble tatt 

flere hundre laks i sjøen utenfor vassdragene i Forfjorden, og at dette fisket også beskattet de 

svakere laksebestandene i Forfjordelva og Roksøyvassdraget. Ønsker forbud mot fiske utenfor 

vassdraget.  

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra og beskatningsrådet er 2 (fare for at forvaltningsmålet ikke er 

nådd og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre gytebestandsmålet). Det lokale forslaget er 

ikke innenfor retningslinjene ettersom det ikke tar hensyn til beskatningsmålet.  

I gode år blir det rapportert om en årlig fangst på 350-400 laks og omkring 50 sjøørret fra Gårdselva, 

og vi oppfatter at rapporteringen fungerer bra. Roksdalsvassdraget har et gytebestandsmål som er 

tre ganger så høyt som Gårdselva, og har en svært god overvåking av fiskeoppgangen gjennom 

videoopptak og har samtidig flere innsjøer som laksen bruker. Buksnesvassdraget har nesten 

dobbelt så høyt gytebestandsmål som Gårdselvvassdraget, har flere innsjøer som laksen bruker og 

har fiske kun i innsjøene. I Roksdalsvassdraget og Buksnesvassdraget er det ut fra dette mindre 

risiko for å overbeskatte laksebestandene ved å ha en lang fisketid. Vi registrerer også at dette med 

midtsesongevaluering i varierende grad har fungert i Gårdselvvassdraget.  

Gårdselva har en relativt stor laksebestand og det er fisket mye laks de fleste år. I forhold til 

gytebestandsmålet er beskatningen stor. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning anbefaler en 

moderat reduksjon av beskatningen. De lokale reguleringene med stopp i fisket ved liten vannføring 

har stor effekt på fisket i elva. Dersom det innføres en personkvote på 10 laks i sesongen, vil vi støtte 

det lokale forslaget om fisketid 01.06-31.08.  

 

Når det gjelder forslaget om forbud mot fiske utenfor vassdraget, vil vi vise til vårt forslag ovenfor 

om stopp i alt fiske av laks i sjøen.  

   

Roksdalsvassdraget: Har mottatt utfylt skjema. Roksdalsvassdragets Fiskeriadministrasjon viser til at 

de tilfredsstiller kravet til tilfredsstillende lokal organisering gjennom at de har driftsplan, godt 

forvaltningsorgan, god fangststatistikk, tilsatte oppsynsmenn og registrerer oppgangen av fisk ved 

videoovervåking. Oppgangen av laks har de siste fem årene variert mellom 1500-3000 laks. Er 

bekymret for stor uregulert beskatning utenfor elvemunningen. De ønsker å få videreført dagens 

fiskebestemmelser for vassdraget. Ønsker i tillegg at det gjennomføres reguleringer av fisket i 

munningssonen.  

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra. Beskatningsrådet er 1 (forvaltningsmålet for laks er nådd), og 

lokalt forslag er innenfor retningslinjene. Vi slutter oss til forslaget om å videreføre 

fiskebestemmelsene. Når det gjelder forslaget om å stoppe alt fiske i munningssonen ved lav 

vannføring, vil vi vise til vårt forslag ovenfor om stopp i alt fiske av laks i sjøen.  

 

 

Bodø 

Futelva: Har mottatt utfylt skjema. Futelva elveierlag ønsker ingen endringer i bestemmelsene. 

Opplyser at gytebestandsmålet blir oppfylt, at det er utarbeidet driftsplan og at elva er organisert i 

elveeierlag. 
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Vår vurdering: Organiseringen er bra. Kunnskapen om gytebestanden er god, og ønsket er innenfor 

retningslinjene. Gytebestandsmålet blir nådd år etter år, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/drivtelling-av-

gytefisk-i-nordland-i-2018.pdf 

Vi slutter oss til ønsket om å videreføre fiskebestemmelsene. 

 

Strandåvassdraget: Har mottatt utfylt skjema. Strand/Os fiskelag ser ut til å ha gitt noen 

opplysninger om lokale reguleringer under «Gjeldene bestemmelser», men vi kan ikke se at det er 

foreslått noen endringer.   

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra. Dette er et sjøørretvassdraget med vanlig fisketid fra 15.06-

31.08, og hvor det årlig rapporteres en fangst på omkring 200 sjøørret. Vi foreslår å videreføre 

dagens bestemmelser. 

 

 

Bindal 

Urvollvassdraget: Har mottatt skjema. Plahtes Eiendommer foreslår fisketid 01.06-31.07 for laks og 

sjørøye, med en sesongkvote på en laks under 65 cm per fisker. Dagens regler er en kvote på to laks, 

og kortere fisketid. Forslaget for sjørøye er å bytte ut august med juni i fisketiden.  

Foreslår ingen endring for sjøørret.   

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra, det er ikke gitt beskatningsråd for dette vassdraget.  

Det gjennomføres årlig videoovervåking av oppgangen og drivtelling, og kunnskapen om 

fiskebestandene i vassdraget er derfor svært god. Rapporten om oppgangen i 2018 var nylig ferdig, 

og den viser at oppgangen av laks langt overgår alle tidligere år. Oppgangen av sjøørret registrert 

med video har variert svært mye i årene fra 2006 – 2018. De tre siste årene har det gått opp omkring 

3500 sjøørret, mens beskatningen har vært under 5 %. Det har vært en stor nedgang i beskatning fra 

årene 2006-2010, da beskatningsprosenten var godt over 20% og bestanden ble kraftig redusert. 

Bestanden av sjørøye viser store svingninger, med en årlig oppgang som kan variere mellom 100 og 

800 individer. Fisket av sjøørret varierer også mye fra år til år. Det er betydelig usikkerhet i hvordan 

bestanden av sjørøye utvikler seg, og vi finner det ikke riktig å anbefale en endring som kan føre til 

økt beskatning. Det gjennomføres nå en svært god forvaltning av bestanden av sjøørret i vassdraget, 

og vi anbefaler at bestemmelsene holdes uendret. Vi støtte også forslaget om endringer i laksefiske. 

 

Terråkelva: Har mottatt skjema. Plahtes Eiendommer foreslår fisketid 01.06-31.07 for laks, med en 

sesongkvote per fisker på 2 fisk. For sjøørret blir det foreslått fisketid 01.06-31.08, med en 

sesongkvote per fisker på 7 fisk. Opplyser at laksebestanden er økende og god, og at første del av 

juni vil være en attraktiv periode for fiske av sjøørret.  

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra, det er ikke gitt beskatningsråd for denne elva. 

Vi oppfatter at fangstrapporteringen og gjenutsetting fungerer bra i denne elva. Det ser ut til å være 

en brukbar bestand av laks, vurdert ut fra gjenutsettingen. For 2019 er det rapportert om kun 3 

avlivet sjøørret, mens det er gjenutsatt 26 laks og 63 sjøørret. I 2018 ble det rapportert 16 avlivet 

sjøørret, 71 gjenutsatt laks og 27 gjenutsatt sjøørret. I 2017 ble det rapportert 43 avlivet sjøørret og 2 

avlivet laks, mens tallene for gjenutsetting var 145 laks og 39 sjøørret. Vi vil anbefale at det nå åpnes 

opp for fiske av laks, med en sesongkvote på 2 fisk. Det er kun i de beste laksevassdragene i fylket 

det har vært åpnet for å fiske i elv tidligere enn 15.06. Dette primært for å spare tidligvandrende 

holaks. Ut fra tidligere praksis og likebehandling anbefaler vi derfor en fisketid fra 15.06-31.07 for 

laksen. For å unngå ekstra mye bifangst og gjenutsetting av laks, anbefaler vi også at fisketiden for 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/drivtelling-av-gytefisk-i-nordland-i-2018.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/drivtelling-av-gytefisk-i-nordland-i-2018.pdf
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sjøørret og sjørøye starter 15.06. Vi anbefaler at det settes en kvote for sjøørret, og den bør ikke 

være høyere enn forslaget.   

 

Åbjøravassdraget: Har mottatt skjema. Åbjøravassdraget Elveeierlag foreslår at fisketiden for laks 

nedstrøms Horstadfossen blir 01.06-30.06, fordi dette området er lite attraktivt etter 15.06. Ønsker 

at fisketiden for sjøørret blir 01.06-14.09. Begrunner dette med at fangsten av sjøørret har gått 

oppover de siste fire årene, samtidig som andel utsatt fisk har steget til 75%. Ønsker også at 

fisketiden etter sjørøye i øvre del av vassdraget blir 01.06-14.09. Ønsker å videreføre 

kvoteordningene, med sesongkvote på 3 laks mindre enn 65 cm og kvote på 3 ørret per døgn og 10 

for sesongen. 

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra og beskatningsrådet er 1 (forvaltningsmålet er nådd). 

Forslagene er i stor grad i samsvar med retningslinjene, muligens med unntak for fiske av sjøørret 

utover den ytre rammen for fisketid. Vi foreslår derfor fisketid 01.06-31.08 for alle arter, med 

forlenget tid til 14. september for sjøørret og sjørøye i Åbjørvatnet og Åbjøra ovenfor vannet. Støtter 

også forslaget om å videreføre kvotene. Drivtellingene i vassdraget viser gode overskudd av gytefisk, 

se  

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf 

 

 

Brønnøy 

Storelva: Har ikke mottatt skjema. Storelva grunneierlag ønsker å få åpnet elva for fiske og foreslår 

fisketid fra 1. juli-30 august for laks og 1. august-30 september for sjøørret. Ønsker at all hannfisk 

skal kunne avlives og at det bør være fritt fiske under flomålet ved invasjon av oppdrettslaks. 

 

Vår vurdering: Organisering er trolig bra. Forvaltningsmålet for laks er ikke nådd og 

beskatningsmålet er 5b (ikke høstbart overskudd). Lokalt forslag er ikke innenfor retningslinjene. 

Drivtelling har vært gjennomført i flere år, men gytebestandsmålet er ikke oppnådd de fleste av 

årene, se lenke ovenfor. Det er en del større ørret i elva, men det vil være krevende å ha et fiske av 

ørret uten at det går utover laksen. Om vi legger til grunn at en bestand av ørret tåler opptil 10% 

beskatning, er det lite som kan beskattes når oppgangen av ørret er under 100 fisk, slik det har vært 

de to siste årene i denne elva. I 2016 og 2017 ble det registrert henholdsvis 135 og 122 sjøørret i 

elva. I 2018 fikk vi flere meldinger om at det er gjennomført store fysiske inngrep i Storelva i 

Tosbotn. Vi legger til grunn at kraftutbyggingen i elva har endret fossekulpen øverst på anadrom 

strekning slik at et tidligere godt gyteområde er fjernet, og at det i tillegg har vært betydelige utslipp 

av finpartikulært materiale som har ført til gjenklogging av bunnsubstrat i deler av elva. Ut fra dette 

må vi de nærmeste årene forvente en nedgang i bestandene. 

 

Mange år uten fiske er uheldig for det lokale engasjementet, og kan gi økt risiko for ulovlig fiske. Ut 

fra situasjonen i Storelva kan vi imidlertid ikke anbefale å åpne for et fiske. Vi ser det derimot som 

aktuelt å gi grunneierlaget en begrensa fisketillatelse i nedre del av elva, primært for å gi mulighet 

for fangst av rømt oppdrettslaks. Som kjent var det svært mye rømt laks i Bindalsfjorden i 2019. 

 

 

Evenes 

Tårstad: Har mottatt skjema. Tårstadvassdraget Fiskelag SA ønsker fisketiden for laks utvidet fra 

01.07-15.08 til 01.07-31.08, og viser til år med sein oppgang. Ønsker også en innstramming av 

sjøfisket og å få til en videoovervåking av oppgangen i vassdraget, som ligger rett ved Evenes 

flyplass. 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
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Vår vurdering: Organiseringen er bra. Beskatningsrådet er 2 (fare for at forvaltningsmålet ikke er 

nådd og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre gytebestandsmålet). Kunnskapen om 

fiskebestandene ble kraftig forbedret de årene det var en fiskefelle i vassdraget. Registreringene i 

fella viste at det ikke var en egen bestand av sjørøye i vassdraget, og kvote for sjørøye kan derfor 

fjernes. I vassdraget er det både strenge kvoter, fredningsdøgn og fredningssoner, samt mange 

innsjøer. En redusert beskatning bør komme i sjøen, og vi er godt kjent med det omfattende 

dorgefiske utenfor vassdraget. Gitt at det skjer, kan vi anbefale den endringen av fisketid som blir 

foreslått. 

 

 

Gildeskål 

Sundsfjordelva: Har mottatt utfylt skjema. Sundsfjord Elveeierlag ønsker å utvide fisketiden for laks 

og sjøørret til 15.06-30.09, med fredning av villaks etter 14.09. Begrunner ønsket med at det ofte er 

mye oppdrettslaks i elva i midten av september.  

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra. Forvaltningsmål er ikke relevant ettersom den korte og 

tidevannspåvirka elva ikke har egne bestander, retningslinjene gjelder i liten grad elver uten egne 

bestander. Leverer årlige fangstrapporter. Ut fra at det bruker å være mye oppdrettslaks i elva, kan 

det være ok med lengre fisketid for tydelig oppdrettslaks. Beskatter også villaks og sjøørret som 

hører hjemme i andre vassdrag, og fisketiden for sjøørret bør ikke forlenges. 

 

 

Hamarøy 

Varpavassdraget: Har mottatt skjema. På vegne av grunneierlaget foreslår Tangen produkter at 

dagens fiskebestemmelser blir videreført. Det betyr fisketid 01.06-31.08 for alle arter, kun fiske i 

innsjøene og at det er en sesongkvote på tre laks. 

 

Vår vurdering: Organisering er bra, forvaltningsmålet er nådd med beskatningsråd 0 (tåler 

sannsynligvis økt beskatning), og lokalt forslag er innenfor retningslinjene. Kunnskapen om 

fiskebestandene er svært god, og all oppgang blir registrert årlig, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/hamaroy-og-

tysfjord---varpavassdraget-2019---arsrapport-fra-ruseprosjektet.pdf 

I 2019 ble det registrert en oppgang på 265 laks og 408 sjøørret, og beskatningen av begge artene er 

svært lav.  

  

Sagvatnanvassdraget: Har mottatt skjema. På vegne av grunneierlaget foreslår Tangen produkter at 

dagens fiskebestemmelser blir videreført. Det betyr fisketid 15.06-14.09 for alle arter, med fiske i 

innsjøene hele året. 

 

Vår vurdering: Organisering er bra. Det er ikke satt noe beskatningsråd. En fisketrapp gjør at det går 

opp laks og sjøørret til innsjøene lengre opp, og det er usikkert om vassdraget har en egen 

laksebestand. Legger stor vekt på hensynet til de store stasjonære bestandene. Vi slutter oss til det 

lokale ønsket om å videreføre dagens bestemmelser. 

 

 

Hemnes 

Røssåga: Har mottatt skjema, med mye skjult tekst. Røssåga / Leirelva elveeierlag SA kommer med 

synspunkter på gytebestandsmålet og gir ellers en vurdering av ulike forhold i vassdraget, blant 

annet dette med endringer i gyteområder, økning i ørretbestanden og et omfattende laksefiske 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/hamaroy-og-tysfjord---varpavassdraget-2019---arsrapport-fra-ruseprosjektet.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/hamaroy-og-tysfjord---varpavassdraget-2019---arsrapport-fra-ruseprosjektet.pdf
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utenfor elvemunningen. Ønsker at det blir tillatt å fange en stor hannlaks innenfor sesongkvoten på 

3 laks per fisker. Opplyser at det blir mye gjenutsetting av stor fisk og at det også blir avlivet stor laks 

uten at dette blir rapportert. Fang og slipp er upopulært blant mange i vassdraget. Foreslår at det 

settes kvote for sjøørret også.  

 

Vår vurdering: Den formelle organiseringen er god, og beskatningsrådet er 3 (det er sannsynlig at 

forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres betydelig for å 

sikre oppnåelse av gytebestandsmålet). Vi er enige i at gytebestandsmålet bør vurderes på nytt for 

vassdraget. Ut fra beskatningsrådet kan vi ikke anbefale forslaget om å åpne for å fiske en stor 

hannlaks, men det kan være en løsning dersom vi får en vekst i laksebestanden og 

fiskebestemmelsene blir fulgt opp på en god måte i hele vassdraget. I deler av vassdraget fungerer 

forvaltningen bra, i andre deler er vi mer usikker. Vi er positive til kvoter også for sjøørreten, men i 

2019 ble det rapportert om kun 23 avliva sjøørret i hele vassdraget. Kvoter kan også settes lokalt. 

Det er gjennomført drivtellinger i vassdraget, som viser at bestanden av sjøørret er i klar bedring, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf 

I 2019 var det forhold kun for å gjennomføre drivtellingene i Leirelva, den store sideelva i vassdraget. 

Her ble det registrert over 700 sjøørret, og det meste var stor fisk. Vi ser imidlertid at det ikke blir 

rapportert fangst fra Leirelva. Ut fra retningslinjene bør derfor ikke Leirelva åpnes for fiske. 

 

 

Lurøy 

Silavassdraget: Har mottatt utfylt skjema. Skjemaet for vassdraget inneholder ikke korrekt 

informasjon om gjeldene fiskeregler, og vi gjør oppmerksom på at mye av teksten som er skrevet inn 

av elvelaget er skjult og kommer fram ved å trykke på cellene. Sila elvelag ønsker å videreføre det 

meste av bestemmelser, men ønsker lengre fisketid for sjøørret i utløpselva, Silaelva, fra 01.08-31.08 

og til 15.07-15.09. Mener dette i liten grad påvirker laksen som er totalfredet og sjørøye som har gått 

opp før 15. juli. Viser til at det er få fiskere i elva og at oppgangen av fisk er overvåket. I Silavannet er 

fisketiden 15.06-31.08.     

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra. Beskatningsråd er ikke gitt. Lokalt ønske er i strid med 

retningslinjene når det gjelder sluttdato. Overvåking av fiskeoppgangen ved bruk av video i 2018, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/luroy-rana---

2018---videoovervaking-sila--og-flostrandvassdraget.pdf  viste at det gikk opp omkring 1200 sjørøyer 

og 800 sjøørret, og dette er på nivå med tidligere undersøkelser. Omfanget av luseskader var 

betydelig. For 2018 ble beskatningsraten hos sjøørret beregnet til 11,3%, mens mange anbefalinger 

er at bærekraftig høsting normalt bør ligge under 10%. I Silavannet er det også stasjonær ørret, uten 

at vi kjenner til om fangst av denne inngår i rapportert fangststatistikk. Det ble også registrert en 

oppgang på omkring 200 laks i 2018, noe som er svært bra i forhold til gytebestandsmålet og 

tidligere undersøkelser. Vi venter nå på data fra videoovervåkingen fra sesongen 2019, for å se på 

variasjonene mellom år. Forslaget om tidligere start på fisket i Silaelva finner vi det riktig å støtte. 

Forslaget om forlenget sesong går utover den generelle rammen for fisketid. Vi er generelt skeptisk 

til å ha fiske i september i elver hvor det gyter både laks og sjøørret. Tidligere har vi lagt til grunn at 

sjøørreten kommer seint opp i elvene, men mange nyere undersøkelser viser at dette ikke er tilfelle. 

I 2018 var 50% av stor sjøørret (over minstemålet på 30 cm) i Sila gått opp den 18. juli og 75% ved 

utgangen av august. 

 

 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/luroy-rana---2018---videoovervaking-sila--og-flostrandvassdraget.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/luroy-rana---2018---videoovervaking-sila--og-flostrandvassdraget.pdf
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Lødingen 

Heggedalselva: Har ikke mottatt utfylt skjema. Kanstadbotn Utmarkslag og  

Lødingen J&F har i eget brev bedt om å få åpnet for et begrensa fiske etter sjøørret i 2020. Viser til 

utstrakt tyvfiske og at de har observert mye sjøørret i elva og innerst i fjorden. Er sterkt kritisk til at 

elva har vært stengt i mange år, og at gjentatte henvendelser om åpning av elva ikke har ført fram. 

Opplyser at dette er siste forsøk på å få åpnet elva.  

 

Vår vurdering: Organisering er trolig bra. Forvaltningsmålet for laks er ikke nådd og 

beskatningsmålet er 5B (bestanden bør ikke beskattes). Vi har i lengre tid prioritert tilskuddsmidler 

for å følge opp Heggedalselva. I åtte av de ti siste årene er det gjennomført drivtellinger av gytefisk i 

denne elva, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf 

Det er registrert svært lite laks målt opp mot gytebestandsmålet. Vi har lenge etterlyst en ny 

gjennomgang av gytebestandsmålet for denne elva, fordi det virker svært høyt med tanke på den 

delen av vassdraget som laksen bruker. Under drivtellingene i 2019 ble det observert 51 sjøørret, 

derav 18 umodne individer. I 2019 ble det også gjennomført en ungfiskundersøkelse i elva, og det 

ble her registret lave tettheter av både laks og ørret, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

ferskvannsbiologiske-undersokelser-i-nordre-nordland---med-vekt-pa-ungfisk-i-laksevassdrag.pdf 

De siste to årene har det vært forsøkt med et forsøksfiske i elva, for å økte kunnskapen om statusen 

til fiskebestandene. Dette fungerte ikke spesielt bra.  

 

Elva er ikke særlig produktiv, men vi er ikke i tvil om at det tidligere var mye mer laks og sjøørret i 

elva. Det kan ta tid å få opp svekka bestander, men det har lyktes godt i andre elver. Det avgjørende 

er å følge opp elva med et godt oppsyn og sikre det ikke skjer noe uttak av fisk. Opplysninger kan 

tyde på noe ulovlig fiske i Heggedalselva, og det kan være grunnen til at bestandene ikke har tatt seg 

opp. Vi kan ikke anbefale å åpne for et fiske slik situasjonen er. Vi håper samtidig at det er lokal vilje 

til effekt oppsyn, slik at den den forbedringen av bestandene som er registrert de to siste årene 

fortsetter.  

 

Mange år uten fiske er uheldig for det lokale engasjementet, og kan gi økt risiko for ulovlig fiske. Det 

kan fortsatt være aktuelt med et begrensa forsøksfiske i elva, men da må det gjennomføres på en 

bedre måte enn de foregående årene.   

 

 

Narvik 

Skjoma: Har ikke mottatt skjema. Skjomdal Grunneierlag opplyser at de er enig i innspillet fra 

Elvegård Grunneierlag om å videreføre gjeldene bestemmelser. Ønsker samtidig å ha mulighet for 

framtidig beskatning av laks, om dette er forsvarlig og fellesforvaltningen kommer på plass. Foreslår 

at det midtveis i neste periode blir tillatt med kvotebasert fiske etter smålaks, som i Skjoma stort sett 

er hannfisk. Foreslår kvote for fiske av sjøørret, både totalkvote for hele elva og sesongkvote og 

døgnkvote per fisker. Er kritisk til at det skal være lov å fiske laks i fjorden i en situasjon der laksen er 

fredet i elva. Ønsker også fiskeforbud i Berghøla, fordi store deler av sjøørretbestanden samles her. 

Ønsker også å videreføre fredningen for strekningen fra grendehuset til øvre anadrome grense.  

 

Vår vurdering: Vassdraget har to godt organiserte lag men fellesforvaltning mangler. Beskatningsråd 

er 5b (bestanden bør ikke beskattes). Kunnskapen om fiskebestandene er god, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---ferskvannsbiologiske-undersokelser-i-nordre-nordland---med-vekt-pa-ungfisk-i-laksevassdrag.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---ferskvannsbiologiske-undersokelser-i-nordre-nordland---med-vekt-pa-ungfisk-i-laksevassdrag.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
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I 2019 ble gytebestandsmålet oppnådd, med 157 %. Om det blir like bra med gytelaks de nærmeste 

årene, er vi enige i at det kan være grunnlag for en forsiktig beskatning av laksen. Samtidig er det 

viktig å få etablert laksen ovenfor de nybygde fisketrappene i Lillefallet og Storefallet. Bestanden av 

sjøørret har hatt uvanlig store svingninger, og fisket av sjøørret har vært stoppet i flere år pga. stor 

nedgang i bestanden. I 2019 ble det registrert 723 sjøørreter og mye av dette var stor gytefisk. Vi vil 

anbefale at beskatningsprosenten de nærmeste årene holdes godt under 10, for å unngå en ny 

kraftig nedgang. Foreslår derfor en totalkvote for vassdraget på 50 sjøørret, og en kvote per person 

på 1 per døgn og 3 per sesong.  

 

 

Rana 

Flostrandvassdraget: Har ikke mottatt skjema. Flostrand grunneierlag opplyser at de ønsker å 

forby bruk av levende mark som agn, og at de ikke ønsker noen innkorting av fisketiden. 

 

Vår vurdering: Organiseringer er trolig god. Er ikke gitt beskatningsråd. Rapporten fra 

registreringene av fiskeoppgangen i 2018 viser at vassdraget har store bestander av både 

sjørøye og sjøørret, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/luroy-rana---

2018---videoovervaking-sila--og-flostrandvassdraget.pdf  

Det ble registrert en oppgang av nærmere 7000 sjørøyer, ca. 3600 sjøørreter og over 300 laks. I 2018 

ble det rapportert om en fangst på 326 avlivet sjøørret og 627 avlivet sjørøyer, med andre ord en 

beskatningsprosent på knapt 10. Vi ser ikke noen grunn til å foreslå noen innkorting. Dersom 

registreringene fra 2019 viser like god oppgang som i 2018, vil vi heller forvente innspill om 

romsligere fiskebestemmelser, inkludert å få åpnet for fiske av laks. 

 

 

Saltdal 

Saltdalsvassdraget: Har ikke mottatt skjema. Saltdal elveierlag ønsker å videreføre strenge 

bestemmelser for å få opp gytebestanden. Foreslår fisketid for laks og sjørøye 01.06-31.08 og for 

sjøørret 01.06-14.09. Foreslår en sesongkvote på 4 laks under 65 cm og 8 sjøørret under 80 cm.  

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra, og beskatningsmålet er 2 (det er fare for at forvaltningsmålet 

ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av 

gytebestandsmålet). Kunnskapen om bestandene av laks og sjøørret er god, se  

 https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf 

I 2019 ble beregnet gytebestand beregnet til 99% av gytebestandsmålet. Rapportert fangst var på 

kun 99 avlivet laks, mens det ble gjenutsatt 462 laks. Den lokale forvaltningen ser ut til å fungere 

godt, men ut fra beskatningsmålet kan vi likevel ikke anbefale å øke fiskesesongen fra 1,5 til 3 

måneder. Det vil bety betydelig økt gjenutsetting av stor laks i en periode før smålaksen kommer. Vi 

kan anbefale at sesongen starter 1. juli. Smålaksen i vassdraget er i hovedsak hannlaks, men ut fra 

beskatningsmålet vil vi ikke anbefale å øke kvoten fra 3 til 4. Vi støtter forslaget om en sesongkvote 

på 8 sjøørret under 80 cm. I 2019 er det rapportert 268 avliva sjøørret og 125 gjenutsatt, og den 

gjenutsatte har en svært høy snittvekt. Antall ørret og mengden stor sjøørret er svært redusert de 

seinere årene, noe som trolig har sammenheng med hard beskatning i sjøen. Den totale mengden 

sjøørret som ble registrert under drivtellingen i 2019 var på 1471 fisk. Vi vil anbefale at 

beskatningsprosenten for sjøørret holdes lavere enn 10, og vil av den grunn ikke anbefale å forlenge 

fisketiden utover august måned. For bestanden av sjøørret i Saltdalselva vil det være svært viktig å 

regulere beskatningen av sjøørret i Skjerstadfjorden, slik vi foreslår lenge opp i dette brevet.  

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/luroy-rana---2018---videoovervaking-sila--og-flostrandvassdraget.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/luroy-rana---2018---videoovervaking-sila--og-flostrandvassdraget.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
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Sortland 

Frøskelandsvassdraget: Har mottatt skjema med skjult tekst. Frøskeland Grunneierlag foreslår at 

vassdraget stenges for fiske av laks og sjørøye. Ønsker at fisketiden for sjøørret skal være 01.06-

14.09, med en sesongkvote på 8 per fisker, og at det kun skal åpnes for fiske i vannet. 

 

Vår vurdering: Organiseringen er trolig bra. Vassdraget har en bestand av sjøørret, men ikke laks og 

sjørøye. I 2019 ble det rapportert om en fangst på 73 sjøørret, mens vi mangler rapport fra årene 

før. I innsjøene er dagens fisketid 01.06-14.09, og vi anbefaler at den blir videreført og at det settes 

en kvote på 8 slik de foreslår. Det kan gjøres ved å ha med en formulering om at det åpnes for fiske 

kun i innsjøene. Etter det vi kjenner til har ikke vassdraget egne bestander av laks og sjørøye, og 

fiske etter disse artene kan reguleres lokalt.  

 

Vikelva: Har mottatt skjema. Vik-breivik elvelag ønsker å utvide fisketiden fra 15.07-15.08 til 15.06-

31.08 for både laks og sjøørret. Ønsker å beholde døgnkvote på 1 laks per fisker og øke døgnkvoten 

på sjøørret fra 1 til 3 fisk. 

 

Vår vurdering: 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.   

 

  

Lahaugelva: Har mottatt skjema. Oshaug grunneierlag foreslår at fisketiden utvides fra 01.08-31.08 

til 15.06-31.08 både for laks og sjøørret, men at det ikke åpnes for fiske nedenfor fylkesveien. 

Foreslår også at det skal være en sesongkvote på 3 laks og 5 sjøørret per fisker. Opplyser at de 

snorkler i elva hver høst og oppfatter fiskebestandene som gode. Fiskeoppgangen er avhengig av 

stor vannføring og det selges kun få fiskekort. 

 

Vår vurdering: Organisering er trolig bra. Usikkert om bestandsmålet er oppfylt, og vanskelig å ta 

stilling til om ønskene er innenfor retningslinjene pga. lite kunnskap. Lite nedbør i juli og august 

2019 førte til at det knapt gikk opp fisk i august i mange av elvene i Vesterålen. Det ser vi tydelig av 

videoovervåkingen i Roksdalsvassdraget. Det er heller ikke rapportert om fangst fra de få fiskerne 

som har prøvd å fiske i Lahaugelva i 2019, og det samme var tilfelle i 2018. I 2017 ble det rapportert 

om 1 laks og 1 sjøørret. Dette er en liten elv hvor fiskeoppgangen er avhengig av stor vannføring. Vi 

foreslår at det lokale forslaget blir fulgt opp.  

 

 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---ferskvannsbiologiske-undersokelser-i-nordre-nordland---med-vekt-pa-ungfisk-i-laksevassdrag.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---ferskvannsbiologiske-undersokelser-i-nordre-nordland---med-vekt-pa-ungfisk-i-laksevassdrag.pdf
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Oshaugvassdraget: Har mottatt skjema. Oshaug grunneierlag foreslår at fisketiden utvides fra 01.08-

31.08 til 15.06-31.08 både for laks og sjøørret, men at det ikke åpnes for fiske nedenfor fylkesveien. 

Foreslår også at det skal være en sesongkvote på 3 laks og 5 sjøørret per fisker. Opplyser at de 

snorkler i elva hver høst og oppfatter fiskebestandene som gode. Fiskeoppgangen er avhengig av 

stor vannføring og det selges bare 5-12 fiskekort. 

 

Vår vurdering: Organisering er trolig bra. Usikkert om bestandsmålet er oppfylt, og det vanskelig å ta 

stilling til om ønskene er innenfor retningslinjene pga. lite kunnskap. Lite nedbør i juli og august 

2019 førte til at det knapt gikk opp fisk i august i mange av elvene i Vesterålen. Det ser vi tydelig av 

videoovervåkingen i Roksdalsvassdraget. Fra Oshaugvassdraget ble det i 2019 rapportert om en 

fangst på 5 laks, mens det i 2018 ble rapportert om 34 laks og 22 sjøørret. I 2017 ble det rapportert 

om 1 laks og 8 sjøørret. Dette er en liten elv hvor fiskeoppgangen er avhengig av stor vannføring. Vi 

foreslår at det lokale forslaget blir fulgt opp. 

  

 

Steigen 

Hopsvassdraget: Har mottatt utfylt skjema. Hopen- og Hopvatnet Grendelag foreslår at det ikke 

åpnes for fiske av villaks fordi stammen er svak. Ønsker fisketid 01.07-31.08 for sjøørret og sjørøye i 

hele vassdraget, med sesongkvote per fisker på 7 sjøørret og 15 sjørøyer. Dagens fisketid er 01.07-

17.08 for hele vassdraget, mens vatnet har fisketid 15.06-31.08. Det har også kommet et forslag fra 

Fiskarlaget Storauren, som i innspill til Grendelaget slutter seg til ønsket om lengre fisketid, men er 

uenig i at det settes kvote for sjøørret og at det ikke skal fiskes laks. Fiskarlaget mener at sjøørreten 

tåler beskatningen og at laksebestanden har blitt bedre. 

 

Vår vurdering: Organisering er trolig bra. Beskatningsråd er 4, som betyr at bestanden ikke bør 

beskattes. Lokale ønsker er i stor grad innenfor retningslinjene. Kunnskapen om fiskebestandene i 

Hopsvassdraget er relativt dårlig, og det gjelder alle arter. Vi kan slutte oss til forslaget om ny fisketid 

(lengre i elvene og kortere i vannet), og vi støtter forslaget om ikke å åpne for fiske etter laks og 

foreslått kvote for sjøørret. Dette med økt kvote for sjørøye er vi kritisk til, ut fra manglende 

kunnskap om denne bestanden. Vi vil klart anbefale å prøve å få til videoovervåking i dette 

vassdraget. 

 

 

Sørfold 

Mørsvikelva: Har mottatt skjema. På vegne av grunneierlaget foreslår Tangen produkter at dagens 

fisketid for laks blir videreført og at fisketiden for sjøørret blir forlenget til 14.09. Ønsker i tillegg at 

den totale kvoten for elva blir økt, slik at den for laks blir på 15 og sjøørret på 25.  

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra, og det er ikke satt noe beskatningsråd. Er i tvil om lokalt ønske 

er innenfor retningslinjene. Dette er en kort elv på litt over en kilometer med relativt mye gytefisk av 

både laks og sjøørret. Samtidig er det en god overvåking av bestandene gjennom drivtellinger, se  

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf 

Kvotene er svært små, men det er likevel merkelig at det kun blir rapportert om en fangst på 4 laks 

og 8 sjøørret i 2019. Når vi ser på fangststatistikken de siste fem årene er det på det meste 

rapportert om 10 sjøørret. Ut fra oppgangen av laks over flere år mener vi det er grunnlag for å øke 

beskatningen av laks til totalt 15 fisk, slik det blir søkt om. Vi vil ikke anbefale å øke beskatningen av 

sjøørret. Gytebestanden av sjøørret er storvokst men består av få individer som gyter flere år. Et 

uttak på 15 sjøørret er ganske mye, og vi kan ikke se at bestanden vil tåle en hardere beskatning 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
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uten å bli kraftig redusert. Ut fra rapportert fangst de siste fem år er snittfangsten på 7 sjøørret, og 

det ser bestanden ut til å tåle.  

 

 

Vega 

Færsetvassdraget: Har mottatt utfylt skjema, og gjør oppmerksom på at det er skjult tekst i skjemaet. 

Elveierlaget ønsker å få utvidet fisketiden etter sjøørret til perioden 15.06-15.08, mot dagens fisketid 

15.07-15.08. Ønsker i tillegg å kunne forlenge strekningen det kan fiskes i, slik at den går fra sjøen og 

opp til Færsetbrua.  

 

Vår vurdering: Organisering er trolig bra. Beskatningsmål for laks er ikke gitt. Vanskelig å ta stilling til 

om lokalt forslag er innenfor retningslinjene for sjøørret pga. manglende kunnskap. Det har kun 

vært åpnet for fiske av sjøørret de seinere årene, og forslaget gjelder også endringer kun for fiske 

etter sjøørret. Vassdraget er sterkt påvirket av jordbruksavrenning og tilslamming, og har en 

historikk med havbeite av laks. Har en del kunnskap om fiskebestandene gjennom 

ungfiskundersøkelser, fangststatistikk og et år med oppvandringsfelle, se 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2013---innslag-

av-oppdrettslaks-i-11-vassdrag-med-fiskesperre.pdf 

I 2013 ble det registrert en oppgang på 42 laks og 371 sjøørret i den fysiske fiskefella. 

Registreringene fra fella kan tyde på sein oppgang av sjøørret. Fangstrapporteringen fra vassdraget 

de tre siste årene viser at det årlig blir gjenutsatt omkring 20 laks og avlivet fra 100-200 sjøørret. 

Tallene fra fella virker lave i forhold til det som blir fisket. Vi er skeptisk til å øke beskatningen av 

sjøørret i vassdraget. Vi er positiv til at fisketiden forlenges, det gjelder spesielt for innsjøene, gitt at 

det innføres reguleringer som sikrer at beskatningen ikke blir for stor. I elvelevende 

sjøørretbestander er det anbefalt at beskatningen ikke bør være høyere enn 10%. Vassdrag med 

innsjøer som har både stasjonær ørret og sjøørret har forhåpentlig mer robuste bestander, men vi 

tviler på at slike bestander over tid vil tåle mer enn 20 % beskatning. Dersom en beskatning på 200 

sjøørret ikke skal overstige 20%, må oppgangen være på 1000 individer. Det er en relativt stor 

oppgang om vi sammenligner med andre vassdrag hvor det er gjennomført videoovervåking de siste 

årene, og vi tviler på om oppgangen kan være så stor i Færsetvassdraget.  

 

Vi vil anbefale at ønsket om lengre sesong blir fulgt opp, samtidig med at den årlige totalkvoten for 

vassdraget settes til 150 sjøørret. Vi er mer i tvil om det vil være riktig å åpne for fiske i nedre del av 

innløpselva. For laksen er den øvre del av innløpselva viktigst som gyte- og oppvekstområde, men 

åpning av fiske i den nedre delen kan føre til mer gjenutsetting av laks i vassdraget. Den usikre 

statusen til laksen i vassdraget og utfordringer knyttet til avrenning fra landbruket og driftsplanen 

for vassdraget, gjør at vi inntil videre ikke vil anbefale å åpne for fiske i innløpselva.    

 

 

Vefsn 

Drevjavassdraget: Har mottatt skjema. Drevja elveeierlag foreslår fisketid 15.06-31.08 for både laks 

og ørret. Ønsker en årskvote på 200 laks under 70 cm, og en sesongkvote per fisker på 3 avlivet laks. 

Foreslår en årskvote på 300 avlivet sjøørret under 60 cm, med sesongkvote på 3 fisk per fisker.  

Foreslår at det kan landes inntil 5 anadrome laksefisk per døgn og at 2 av disse kan avlives. 

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra. Det er ikke gitt beskatningsmål for laksen. Forslagene er 

innenfor retningslinjene, og vi anbefaler at de blir fulgt opp. Kunnskapen om fiskebestandene er 

god, og videoregistreringer i fisketrappa i 2019 viste en oppgang på over 600 laks og 3000 sjøørret.  

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/vefsn---

overvakning-av-anadrome-laksefisk-i-drevja-nordland-2019-med-resultater-fra-videoovervakning.pdf 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2013---innslag-av-oppdrettslaks-i-11-vassdrag-med-fiskesperre.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2013---innslag-av-oppdrettslaks-i-11-vassdrag-med-fiskesperre.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/vefsn---overvakning-av-anadrome-laksefisk-i-drevja-nordland-2019-med-resultater-fra-videoovervakning.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/vefsn---overvakning-av-anadrome-laksefisk-i-drevja-nordland-2019-med-resultater-fra-videoovervakning.pdf
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En beskatning av inntil 10% av oppvandrende bestand av sjøørret mener vi vil være forsvarlig i dette 

vassdraget, spesielt når stor sjøørret blir gjenutsatt. 

 

Vefsna: Har mottatt skjema og eget vedlegg til hovedskjema. Vefi ønsker en fisketid 01.06-31.08. 

Foreslår en totalkvote av laks på 1500 fisk og en totalkvote på 1000 avlivet sjøørret. Kvotene ønskes 

fordelt på områder ovenfor og nedenfor Laksfors. Forslaget for laks er på 700 nedenfor Laksfors, 

400 mellom Laksforsen og Trofors og 400 fordelt på Austervefsna og Svenningsdalselva til sammen. 

Foreslår fredning av holaks over 65 cm og at sesongkvoten per fisker settes til 4 laks. Ønsker at det 

kan landes inntil 5 laks per døgn, og at 2 av disse kan avlives. For sjøørret fordeles kvoten på 500 

nedenfor Laksfors, 250 fra Laksfors til Trofors og 250 til sammen i Austervefsna og 

Svenningsdalselva.  

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra. Det er ikke gitt beskatningsmål. Fangstrapporteringen fra 2019 

viser at det meste av både laks og sjøørret blir gjenutsatt. Den viser også at det avlives lite fisk i 

forhold til tillatt kvote for vassdraget. Den totale fangsten av laks er nesten tredoblet fra 2018 til 

2019. Kunnskapen om fiskebestandene er god, både gjennom registreringer av ungfisk, drivtellinger 

av gytefisk og bruk av teller i Laksforsen. I 2019 ble det gjennomført drivtelling i nedre del av 

vassdraget under gode forhold, se  

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---

drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf 

På strekningen fra Laksforsen til Forsjordio ble det registrert 1946 laks, med en beregnet 

gytebiomasse på over 7 tonn holaks. Det ble også registrert 1915 sjøørret på denne strekningen. For 

2019 ble det rapportert gjenutsatt 1333 laks i Vefsna. Mengden laks på strekningen med drivtelling 

oppfyller gytebestandsmålet for vassdraget. I tillegg kommer et stort antall laks som gikk opp 

Laksforsen, samt laks som gyter nedenfor Forsjordio. Det kan være realistisk at den totale 

gytebestanden i vassdraget i 2019 var i størrelsesorden 4000-5000 laks, og at gjenutsatt laks 

utgjorde omkring 30% av gytebestanden. Laksebestanden har utviklet seg bra i årene etter 

rotenonbehandlingen, men det går fortsatt noen år før de øvre delene av vassdraget er 

fullrekruttert. I 2019 ble det kun rapportert avlivet 361 laks av kvoten på 1000 laks. En slik forsiktig 

beskatning er gunstig for å sikre fortsatt hurtig vekst i bestanden, det gjelder spesielt områdene 

ovenfor Trofors. Tidligere fiskestart og en kvote på hele 1500 laks er trolig innenfor retningslinjene. 

Et uttak av 800 laks ovenfor Laksforsen kan imidlertid føre til underskudd på gytelaks i denne delen 

av vassdraget.  

 

En tidligere start på sesongen, før smålaksen kommer, vil føre til økt gjenutsetting. Det kan også 

være utfordrende å skille hofisk og hannfisk så tidlig på sesongen.  

 

Vi vil ikke anbefale å øke totalkvoten av sjøørret til 1000 fisk. Et så stort uttak vil sannsynligvis 

redusere bestanden, i en situasjon der bestanden bør vokse. Bør beskatte mindre enn 10% av 

oppgangen. I 2019 ble det kun avlivet 139 ørret, så det er mye å gå på innenfor dagens kvote på 800. 

Om oppgangen av sjøørret er i størrelsesorden 5000 individer, noe vi vurderer som sannsynlig, vil vi 

anbefale å avlive færre enn 500 fisk for å sikre en fortsatt vekst i bestanden.  

 

 

Vestvågøy 

Helosvassdraget med Lyngedalsvassdraget: Har mottatt utfylt skjema.  Lyngedalsvannet utmarkslag 

foreslår fisketid 01.06-31.08 for alle arter, og gjenåpning av Varpstraumen med fisketid 01.07-10.08. 

De arbeider med å få på plass et forvaltningslag for begge vassdragene. 

 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/2019---drivtelling-av-gytefisk-og-romt-oppdrettslaks-i-vassdrag-i-nordland.pdf
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Vår vurdering: Organiseringen er ikke bra. Det er ikke gitt forvaltningsmål. Forslaget er trolig ikke 

innenfor retningslinjene. Vi registrerer at jobbes aktivt fra utmarkslaget i Lyngedalsvannet. 

Manglende organisering og dårlig kunnskap om bestandene av laks og sjøørret gjør at vi ikke kan 

anbefale forslaget.  

 

 

Vevelstad 

Lakselvvassdraget: Har mottatt skjema, og ser at det inneholder mye skjult tekst. Lakselvvassdraget 

utmarkslag SA foreslår å videreføre dagens fisketid 01.07-15.08, og at det også åpnes for fiske i selve 

Lakselva. De kan ikke se hvorfor denne delen av vassdraget ikke skal åpnes. Kommenterer også at 

gytebestandsmålet er satt for høyt.  

 

Vår vurdering: Organiseringen er bra, og det er ikke gitt noe beskatningsråd. Vi er enige i at 

gytebestandsmålet bør vurderes på nytt. Bakgrunnen for at deler av vassdraget ikke er åpnet for 

fiske etter sjøørret, er å skjerme laksen fra fiske. Det framgår i retningslinjene at 

fiskebestemmelsene skal tilpasses slik at sannsynligheten for bifangst blir redusert. Det fiskes bra 

med sjøørret i vassdraget, med årlige rapporterte fangster på omkring 200 avliva fisk med en 

snittvekt på godt over en kg. De siste årene er det årlig gjenutsatt fra 20-60 laks og 20-70 sjøørret. 

Dette er et relativt næringsfattig vassdrag og vi er usikker på om bestanden av sjøørret tåler økt 

beskatning. Også av den grunn mener vi at dagens bestemmelser bør videreføres, uten å åpne 

Lakselva for fiske.  

 

 

Vågan 

Svolværvassdraget: Har ikke mottatt skjema. Svolvær JFF ønsker at kvoten for sjørøye økes fra 5 til 10 

og at sesongen utvides fram til 15.09. 

 

Vår vurdering: Vi er usikker på organiseringen i dette vassdraget, men legger til grunn at 

fiskeforeningen forvalter fisket på vegne av grunneierne. Vassdraget har ikke en bestand av laks. 

Kunnskapen om bestandene av sjørøye og sjøørret er god gjennom videoovervåking i årene 2017 og 

2018, se https://ferskvannsbiologen.net/Svolv%c3%a6r%20rapport-11-2019.pdf 

Rapportert fangst av sjørøye har de tre siste årene vært fra 66-85, og sjøørret fra 38 til 50. Ut fra 

tidligere undersøkelser er vi positivt overrasket over at registrert årlig oppgang disse to årene har 

vært på omkring 1000 sjøørret og 3000 sjørøyer. Vi anbefaler å øke sesongkvoten av sjørøye fra 5 til 

10. De to årene med videoovervåking viser at sjørøye går opp i perioden 15.06-15.07 og at sjøørreten 

går opp i juli og august. Slik bestandene er nå vil de tåle en lengre fiskesesong, men vi vurderer ikke 

at det er sein oppgang i dette vassdraget som forvarer å gå utover den ytre rammen for fisketid.  

 

 

Andre mottatt innspill 

Vassdrag i Ofoten. Aleksander Boltås har som privatperson kommet med omfattende innspill om 

flere vassdrag, og også sendt inn utfylt skjema for flere vassdrag. Han synes generelt at 

bestemmelsene er vel strenge. Er kritisk til dorgefiske i munningsområdet utenfor Tårstadvassdraget 

og til fredningsdøgnene i dette vassdraget. Foreslår her lengre fisketid og høyere kvoter. Opplyser at 

det ikke går så mye fisk i Lakselva i Beisfjord. Er fornøyd med reguleringene i Rombakselva, etter en 

god 2019 sesong. Mener det er bra med fisk i Råna og mener det bør gjøres en innsats her for å få 

på plass en ordning for fiske. Ønsker tidligere fiskestart og større kvoter i Kjeldelva, og viser til 

utrolige mengder fisk her. Er ganske fornøyd med reguleringene og fiskebestandene i Elvegårdselva. 

Synes det ville være positivt med noe fiske i Skjoma.  

 

https://ferskvannsbiologen.net/Svolv%c3%a6r%20rapport-11-2019.pdf


  Side: 16/16 

 

Vår vurdering: Dette er innspill som bygger på erfaringer med de ulike elvene. Vi deler mange av 

disse vurderingene, og tar de med oss videre. 

 

 

Reguleringer før sesongen 2020 

Vi har tidligere gitt innspill om endringer av fiskebestemmelser i flere vassdrag før sesongen 2020. 

Det er viktig at disse innspillende også blir vurdert i prosessen før sesongen 2021, spesielt dersom 

det er noen av innspillene som ikke blir fulgt opp nå i år. 

 

 

Med hilsen 

 

Tom Cato Karlsen  

 

  

 

Torfinn Sørensen 

fylkesmiljøvernsjef 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Vedlegg: mottatte skjema og innspill følger i egen oversendelse 

 

 


