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Miljøvernavdelingen
 
Jfr innspill til nye bestemmelser vedr laksefiske i sjøen med kilenot. Jeg forstår det slik at
Nordfjorden i Gildeskål, østsiden av Sandhornøy, har status som nasjonal laksefjord med
særlige vernehensyn. Fjorden er som kjent inngangen til Beiarelva, ei kjent lakseelv med
også spesiell vernestatus.
 
Fylkesmannens miljøvernavdeling er formodentlig klar over at fjordsystemet er nærmest
«korket» i begge innløp (nord og sør for Sandhornøy) med relativt store oppdrettsanlegg.
Det bør være kjent for de fleste at kombinasjonen oppdrett og villaks er en problemfylt
affære.
 
Det fremstår for meg som paradoksalt at vassdraget har nasjonal vernestatus, samtidig som
fjordsystemet er blokkert av oppdrettsanlegg i begge innløp.
 
I min familie som har hatt tilhørighet til Nordfjordens nordlige innløp, også kalt Beiarkjeften,
siden 1600‐tallet, har det vært fisket laks med kilenot siden sist på 1800‐tallet og frem til for
få år siden. Min onkel, som var den siste som livnærte seg av sjølaksefisket i Nordfjorden,
fortalte meg at etter andre verdenskrig og utover på 50‐tallet, var det ca 50 kilenøter i bruk
fra Alsvik til Beiarn. Samtidig driftet danskene med kilometerlange drivgarnslenker ute i
havet vest for nord‐norge. Mengden av villaks syntes ikke å påvirkes av dette fiskeriet.
 
Jeg har selv kunnet følge utviklingen i laksefisket i Nordfjorden de siste 25 årene, da jeg har
vært involvert i laksefiske først med krokgarn, og senere med kilenot, da garnfisket ble
forbudt. Det første større oppdrettsanlegget ble etablert på Dalsvika for ca 30 år siden av
daværende Stolt Seafarm. Lokaliteten fikk produsert en og en halv syklus med laks før
sykdom forårsaket opphør. Nordfjorden er en terskelfjord, med en tverrgående
undervannsrygg i området Kjølvika – Skånlandsholmen, og med et område like innenfor
denne ryggen, ved Okslia – Reineset lykt ‐ Beiarkjeften, med dybde inntil 500 meter. Det vil
ikke overraske meg om MOWI’s anlegg som ligger nettopp der, blir rammet av sykdom i
overskuelig framtid pga nevnte undervannstopografi.
 
Tendensen er ganske klar; andelen villaks stagnerer, rømt oppdrettslaks øker. En annen ting
jeg har erfart, er at ueren som var tallrik i fjordsystemet inntil oppdrettsnæringa etablerte
seg, nå er helt borte. Antar ueren er avhengig av forhold uten forurensing for å trives, og
har forlatt fjordsystemet pga oppdrettsnæringa. Det  årlige innsiget sommerstid av sei i
mellomstørrelsen, er stort sett også opphørt.
 
Jeg er ikke i tvil om at oppdrettsnæringa påfører Nordfjorden forurensing i form av bl.a.
fiskekloakk / avlusningsmidler / not‐impregneringsmidler, som det vil ta mange tiår og



reparere, og ødelegger for andre bærekraftige fiskerier i like mange år.
 
Men som vi alle erfarer etterhvert; bare svineriet genererer tilstrekkelig med penger på
relativt kort sikt for oppdrettsgigantene, driter vi bokstavelig talt i de langsiktige
perspektivene.
 
Det er vemodig å se min og mine forgjengeres fiskerike fjord, forvandles til en kloakk!
 
Med hilsen
 
Inge Helgesen



Kjell Brækkan 
Åsneset 8 B 
8030 Bodø                                                                                                                18.08.2020 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Miljøvernavdelingen 
 
 
 
Høringsuttalelse - forslag til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og 
vassdrag. 
 
Det vises til høringsnotat av 12 juni 202. 
 
Jeg er 3 generasjons laksefisker med fiskerett for laksenot. Dvs at vi har fisket i ca 80 år 
sammenhengende, dog har det ikke blitt fisket de siste 5 årene av meg. Men i samme området er 
det 2 andre fiskere som har drevet på med kilenot de siste ca 30 år Dette fra samme sted, Vikan i 
Saltenfjorden i Nordland. Selvsagt hadde dette fisket en annen betydning tidligere enn nå. Nå er 
det mest for å holde i hevd en gammel tradisjon og for å overføre kunnskap og interesse for fiske 
til nye generasjoner.  
I og med at jeg selv har drevet med notfiske i 32 år, så kan jeg best uttale meg om 
laksebestanden for de siste ca 35-40 år. 
Det er et faktum at i dag og de siste årene, så er det kun 2/3 stk som har fisket med laksenot i 
Saltenfjorden. Alle disse har tilhold i Vikan, nesten innerst i fjorden. 
Alle vi 3 er enige om følgende: 
Når vi tar for oss statistikken for de siste 30 årene, så er vi ikke enige i at vill-laksen er i ferdig 
med å bli utryddet, i hvert fall ikke i Saltenfjorden. Vi har sett på antall laks og antall fiskedøgn i 
disse årene, og vi er kommet til den konklusjon at antall laks pr fiskedøgn er nesten det samme, 
om ikke høyere, i dag enn på 1980-tallet og 1990-tallet. Det vi også har registrert er at snittvekta 
økte jevnt og trutt i årene 2000-2008, mens den gikk litt ned i 2009, for så å øke markant i 2010 
og 2011. Etter den tid har den vært nokså lik. 
Vi kan altså med vår erfaring og statistikk fastslå at bestanden av vill-laks har vært 
tilnærmelsesvis uforandret i Saltenfjorden de siste 30 år. Dette basert på antall laks pr fiskedøgn, 
dog med en markant oppgang i 2011.  
Det er i nærheten, ca 3-4 km, til våre fiskeplasser, et vassdrag med laks og sjø-ørret. Det heter 
Futelva. I denne elva er forvaltningen/driften meget god, og her er det foreslått samme fisketider 
i fremtiden som nå. Her er gytebestandsmålet oppnådd, samt at ved telling(kameraovervåking og 
drivtelling) viser det seg at det er en god oppgang og stabil stamme med laks og sjørret. Antall 
oppgått laks/sjøørret har økt de senere år, samt at fanget/fisket laks/sjøørret har holdt seg stabilt 
gjennom mange år. 



Så vårt beskjedne fiske er verken i konflikt med elvefiske eller andre interesser i 
området. Og om det så skulle være slik at det blir aktuelt med å prioritere mellom 
elvefiske og sjøfiske med kilenot, så er vi av den klare oppfatning at det er sjøfiske med 
kilenot som absolutt bør prioriteres. 
Vi registrerer at det i forslaget legges opp til at det fortsatt blir lov med kilenot i 
Beiarfjorden, også det i Bodø kommune og nærliggende fjord til Saltenfjorden. Vi kan 
ikke se noen god grunn til å ha ulike bestemmelser for de 2 fjordene. 
 
Konklusjon: 
Vi 3, sannsynligvis bare 2 nå og i fremtiden, som er de eneste gjenværende 
laksefiskerne i Saltenfjorden, foreslår at fisketiden for laksefiske med kilenot, blir 
følgende: 
I Saltenfjorden åpnes det for fiske 15.7 – 4.8, fra mandag kl.18 til torsdag kl.18, likt det 
som er i Beiarfjorden.  
 
 
18 aug 2020. 
 
 
På vegne av laksefiskerne i Saltenfjorden 
 
Kjell Brækkan 
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NJFF Nordland 
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Prinsensgate 115 
8005 Bodø        02.09.2020 
 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 Bodø 
 
 
 
Svar på høring om nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag 

  

Vi viser til hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland hvor det 22.juni 2020 er lagt ut høring 
av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. 
 
Fiske med faststående redskap i sjø: 
I § 4 i utkast til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen foreslås det å åpne for fiske 
etter anadrome laksefisk med kilenot og lakseverp.. 
 
NJFF Nordland mener at det ikke bør åpnes for fiske med kilenot og lakseverp i Nordland, da 
NJFF Nordland ønsker å se hver art (laks, sjøørret og sjørøye) i sammenheng fra toppen av 
elva, ut i fjorden og i havet. 
I en tid man skal prøve å bygge opp laksebestenden i Skjomen, så må det ikke åpnes for fiske 
med faststående redskap i Ofotfjorden. 
Siden rotenonbehandlingen av Beiarelva i 1994 har det vært sterke reguleringer av fisket i 
elva, og laksebestanden har begynt å bli god.  
Da det fremdeles er sterke reguleringer av fiske i Beiarelva med hensyn til redskapsbruk og 
kvote, mener vi det er viktig og riktig at all fisk som kommer inn Beiarnfjorden skal ha 
muligheten til å gå opp i elva. 
 
NJFF Nordland er bekymret for bestanden av sjøørret i fylket og fiske med faststående 
redskap må opphøre. 
 
Fiske etter anadrom laksefisk i sjø: 
Det er foreslått å begrense fiske etter anadrom laksefisk fra båt, i tidsrommet 1. mars til 31. 
mai. 
NJFF Nordland mener at fisketiden for fiske i elv og fiske etter anadrom laksefisk fra båt bør 
være lik.  
De siste 25 årene er det blitt brukt flere hundre millioner kroner på rotenonbehandling av noen 
store elver i Nordland. Et arbeid som har gitt gode resultater for bestanden av laks i Beiarelva 
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og i Vefsna. Det ser også ut til å bli det samme gode resultatet for Ranelva. Når man prøver å 
bygge opp bestanden av anadrome laksefisk i elvene, så bør tilhørende nasjonale laksefjorder 
ha samme fisketid fra båt som de nasjonale lakseelvene. 
 
Når det gjelder fiske med stang fra land i sjø, så er det flere gode grunner for å opprettholde 
dagens regler (2020). Det er ikke noe rapporteringssystem for hvor mye anadrom fisk som 
fiskes i sjøen, men ut fra samtaler med fiskere som fisker fra båt og fiskere som fisker fra 
land, så viser erfaringene at  

- det tas mye mer sjøørret og laks fra båt enn det som fiskes fra land 

- den største sjøørreten og laksen tas fra båt 

- sjøørret som fiskes fra land er i gjennomsnitt mye mindre enn den som tas fra båt 

- sportsfiskere som fisker fra land setter ut mer fisk enn de som dorger 

- det tas lite laks med stang fra land 

Det bør innføres et rapporteringssystem for fiske i sjø på lik linje med det som brukes i 
elvene. 
 
Det er også viktig for rekruttering til sportsfiske at fiske med stang fra land videreføres som i 
dag. Det er en familiehobby som kan rekruttere nye sportsfiskere. Reguleringene må ikke få 
en slik karakter at allmenheten kan føle seg ekskludert fra å fiske i sjø fra land. Det beste 
oppsynet både når det gjelder ulovlig fiske, miljøhensyn og forurensning m.m, er kanskje den 
som går med fiskestang i strandsonen. 
 
NJFF Nordland støtter § 3 – alternativ 2 i utkast til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk 
i sjøen. 
 
Fiske etter anadrom laksefisk i elv: 
Det åpnes for fiske i 109 elver. NJFF Nordland støtter Fylkesmannen i Nordland i at det åpnes 
for fiske i Stavevassdraget og i Vestpollvassdraget (Vågan) forutsatt at rapportering kommer 
på plass i løpet av sesongen 2020. 
NJFF Nordland støtter forslaget til nye bestemmelser i Helosvassdraget med 
Lyngedalsvassdraget i Vestvågøy, Ramsåa i Andøy, Terråkelva i Bindal, Lakselva i Bodø, 
Silavassdraget i Lurøy, Lahaugvassdraget og Oshaugvassdraget på Sortland og 
Skjelvareidvassdraget i Steigen. 
 
I de fleste elvene foreslås det at fiske etter sjøørret stoppes samtidig med laks, 31. august. Av 
de store elvene (Vefsna, Beiarelva og Saltdalselva), er det kun Beiarelva at det foreslås 
sjøørretfiske til 14.september. NJFF Nordland finner ingen god begrunnelse for forslaget og 
foreslår derfor at fisket stopper samtidig med de andre elvene. 
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Saltdalselva foreslås åpnet for fiske fra 15. juli – 31. august. Elveeierlaget ønsker å utvide 
tidsvinduet til 1. juni – 31. august. De ønsker et større vindu for å ha muligheten til å åpne før 
15. juli. Da slipper de å vente til neste revisjon av forskriften, hvis gytebestandsmålet tillater 
det. 
 
136 elver stenges for fiske. Hovedbegrunnelsen for å stenge elvene er manglende rapportering 
av fangst og/eller organisering. NJFF Nordland ber Fylkesmannen i Nordland om å initiere et 
arbeid for bedre organisering/fangstrapportering i noen prioriterte elver som har et potensiale 
til å oppnå gytebestandsmål og forvaltningsmål. Små elver vil være viktig for rekruttering til 
sportsfiske lokalt. 
 
Det bør også utarbeides gytebestandsmål for sjøørret og sjørøye. 
 
Det foreslås forbud mot å fiske vinterstøing av laks, sjøørret og sjørøye i elv. NJFF Nordland 
foreslår at forbudet også må gjelde i sjø. 
 
 
Hilsen 
 
Rolf Arne Tønseth/s/         
Fylkessekretær NJFF Nordland      
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Salten 12.08.20 

 

Høringsinnspill: Forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome 
laksefisk i sjø og vassdrag 
Vi viser til Miljødirektoratets høring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag 
med høringsfrist 7. september 2020. Slik vi forstår det skal vi sende vårt høringsinnspill via Fylkesmannen i 
Nordland. 
 
Vi deler bekymringen for bestandene av anadrom laksefisk, som beskrevet i høringsutkastet. Årsakene til 
statusen er sammensatt og vi er enige i at det må gjøres tiltak for å styrke bestandene. Vi er likevel kritiske 
til innretningen på noen av tiltakene og virkningene de har på friluftsliv, rekruttering, engasjement og 
videreføring av immateriell kulturarv. 
 
Salten friluftsråd jobber for mer og bedre friluftsliv i regionen på vegne av de ti Saltenkommunene. Hos oss 
foreslås 44 elver(!) stengt for fiske i femårsperioden forskriftene skal gjelde. Dette er i all hovedsak 
småelver som ikke har levert fangstrapporering. 
 
Friluftsrådet forstår behovet for dokumentasjon i kunnskapsbasert forvaltning. Men vi mener at tiltaket 
med å stenge så mange småelver i regionen har store negative konsekvenser som ikke er berørt i 
høringsutkastet fra direktoratet. Etter vår oppfatning blir tiltaket derfor for inngripende i forhold til det som 
vil oppnås. 
 
Vi ser utfordringen med manglende rapportering i småelvene, men vi mener at det må vises forståelse for 
at dette oppleves unødvendig byråkratisk for mange. I mange elver skyldes manglende kortsalg og 
rapportering et lite omfang i fiske og at det er «naboen» som fisker. Da oppfattes ikke papirarbeidet 
relevant. I mange elver er også organiseringen dårlig. I små bygder er svak organisering et velkjent, generelt 
problem. Der skal mange fellesoppgaver plasseres på få hender og arbeidet blir tyngre fordi stadig flere 
rettighetshavere bor utenbygds. Da oppleves fort kortsalg og rapportering som «overbyråkratisering» av et 
trivselsfiske med lite omfang. Friluftsrådet er likevel mest bekymret for virkningene av forslaget om 
stenging blir stående. 
 
Fiske er den viktigste høstingstradisjonen i landet både historisk og nå. Selv om fisket i småelvene er 
beskjedent, har det stor betydning i de lokalmiljøene der elvene er.  
 
I høringsutkastet er verdien for folk av at det er anadrom fisk i nærelvene nevnt, mens betydningene av å 
kunne fiske i dem, ikke er omtalt som verdi (utenom salgsverdi). Småelvene og nærelvene har lavere terskel 
for bruk enn de større elvene. Friluftsrådet tror dette har stor verdi for rekruttering, for mange bygder og 



Besøksadresse: Sjøgata 27, 1.etasje, Bodø  Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  
Tlf.: 75 54 86 00    Mobil: 950 68 985   Web: friluft.salten.no    E-post: friluftsradet@salten.no  
  
Beiarn   Bodø   Fauske   Gildeskål   Hamarøy   Meløy   Rødøy    Saltdal    Steigen    Sørfold

lokalmiljø, både for livskvalitet, kulturforankring og formidling, stedstilhørighet og bolyst. Det bidrar også til 
å motivere til nærfriluftsliv. En stengning av elvene tar bort denne verdien fra 44 lokalmiljø i Salten. For 
voksne er ikke 5 år lenge. For oss kan en femårig stengning være til å leve med om intensjonen om 
gjenåpning er tydelig. Som varig tiltak har det store negative konsekvenser. 
 
Viktigst for friluftsrådet er virkningen høringsforslaget får for barn og unge. De små sjøørretelvene er 
ungenes elver. Til disse elvene kan 10-åringen hive seg på sykkelen med markstang, dupp og krok og leite 
seg fram til kulper og steiner mamma har vist fram eller fortalt om. Gjennom det sikres overføringen av 
kunnskap om fiske, fisk og elv. Kjærligheten til aktivitet, elv og nærmiljø dyrkes. En kjærlighet som vokser 
best i barndommen. Det er ikke det samme om fisken hentes i frysedisk eller elv. I elva blir du mer robust 
og lærer sammenhengen mellom det du lever av, i og for, - en kunnskap som blir fjernere for stadig fler.  
Forslaget vil dessverre gjøre enda flere fjernere i så måte. 
 
Ei stengning i 5 år er lenge for en unge. For mange av stedene der elvene stenges, flytter ungene på hybel 
når de er 15/16 år for å gå på videregående skole. En femårig stengning er da en hel barndom i elva. Med 
det skaper vi brudd i overføringen av handlingsbåren kunnskap. Brytes lenka av tradisjonsbærere, er slik 
kunnskap borte for alltid. Har vi råd til å miste den? 
 
Salten friluftsråd ber med utgangspunkt i det som står over om at stengningen av alle småelvene vurderes 
kritisk. Om elvene likevel stenges, ber vi om at de holdes åpne for fiske for barn og ungdom opp til og med 
16 år. På den måten kan kunnskap om og kjærlighet til fiske, fisk, elv og nærmiljø fortsatt sikres og dyrkes. 
Fiskekortreglene for innlandsfiske har allerede en tilsvarende «ekstraåpning» for barn og unge. 
 
Det er nok som holder ungene og ungdommene inne i sofaen. La derfor elvene være åpne for dem! 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Godal 
Faglig leder 
 
Vedlegg: 

Liste over elver som foreslås stengt i Salten 
 

Kopi:  Medlemskommunene i Salten friluftsråd 
Friluftsrådenes landsforbund 
NRK-Nordland 
Saltenposten 
Kulingen 
Lokalavisa Nord-Salten 
Avisa Nordland 
Bodø Nu  
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Liste over elver som foreslås stengt i Salten 
Klippet fra høringsutkastet. 

Kommune Vassdragsnummer Navn på vassdrag 
Bodø  162.2Z  Børelvvassdraget  
Bodø  165.1Z  Hopsvassdraget  
Gildeskål  161.52Z  Ravikelva  
Gildeskål  160.72Z  Skauvollelva  
Gildeskål  160.51Z  Skromma  
Hamarøy  170.83Z  Brennvikvassdraget  
Hamarøy  171.1Z  Forsåelva (Tysfjord)  
Hamarøy  170.71Z  Lilandsvassdraget  
Hamarøy  171.2Z  Muskenelva  
Hamarøy  171.6Z  Muskvikelva  
Hamarøy  170.81Z  Steinslandsvassdraget  
Hamarøy  170.82Z  Straumsvatnvassdraget  
Hamarøy  170.51Z  Svartvasselva  
Hamarøy  171.7Z  Sørfjordvassdraget  
Hamarøy  170.831Z  Åslivassdraget  
Meløy  159.813Z  Engabrevassdraget  
Meløy  160.32Z  Selstadvassdraget  
Meløy  159.9Z  Storåga (Bjerangen)  
Rødøy  159.52Z  Kista med Østerdalselva  
Rødøy  159.521Z  Litlfjordvassdraget  
Rødøy  159.2Z  Oldervikelva (Rødøy)  
Rødøy  159.7Z  Reppaelva  
Rødøy  159.72Z  Segeråga  
Rødøy  159.211Z  Sørfjordelva  
Rødøy  159.53Z  Værnes- og Osvassdraget  
Saltdal  163.5Z  Saksenvikelva  
Saltdal  164.1Z  Storelva (Setså)  
Saltdal  163.3Z  Vikelva (Saltdal)  
Steigen  169.31Z  Bjørndalselva  
Steigen  168.1Z  Brattfjordvassdraget  
Steigen  168.90X1  Brennsundelva  
Steigen  170.2Z  Forsanvassdraget  
Steigen  168.9Z  Forsdalselva  
Steigen  169.4Z  Hasselbakkvassdraget  
Steigen  169.3Z  Leirosdalselva  
Steigen  169.32Z  Lundsvassdraget  
Steigen  169.2Z  Marhaugelva  
Steigen  169.414Z  Mølnpollenvassdraget  
Steigen  169.51Z  Skånlandsvassdraget  
Steigen  169.511Z  Tverrelva (Steigen)  
Sørfold  167.3Z  Bonnåga  
Sørfold  166.2Z  Færøyvassdraget  
Sørfold  167.62Z  Rørstadvassdraget  
Sørfold  167.63Z  Storelva (Botnfjorden)  



Rolf Kr Solvoll 
Fiskeriutvalget i Sameiet Bleik Utmarksfellesskap 
8481 Bleik        september 2020.09.18 
 
Til  
Tore Vatne, Fylkesmannen i Nordland. 
Lars Sæther, Fylkesmannen i Nordland. 
 
Miljødirektoratets høring; Fiske i Bleiksvassdraget (186.62Z) 
 
Gjeldende bestemmelser med hensyn til laksefiske bør videreføres som erstatning for 
Miljødirektoratets forslag. Det bør kunne fiskes laks med sesongkvote 5 laks pr. fisker som i 
inneværende år. 
 
Sameiet Bleik Utmarksfellesskap har på årsmøtet i 2020 nedsatt et fiskeriutvalg som skal 
arbeide aktivt for å utbedre lekkasjer i vassdraget, stamfiske etter laks samt ha gode 
kontrollrutiner mht salg av fiskekort og fangstrapportering.  
 
Sameiet Bleik Utmarksfellesskap ved leder Enok Olsen har sendt inn til fylkesmannen søknad 
om tillatelse til stamfiske av laks fulgt av Driftsplan for vassdraget fra 2020. Regner med svar 
med det første. 
 
Bleik Grunneierlag (som det før het) har en hundreårig tradisjon med å kultivere vassdraget. 
I tidligere tider ørret, etter at elva ble grav ut også etter laks. Fiskeriutvalget er i disse dager i 
ferd med å sette sammen nye grupper av yngre medlemmer som kan videreføre denne 
tradisjonen. (se referat fra møte to i Fikeriutvalget). Det er helt avgjørende at det gis 
tillatelse til å fiske laks i vassdraget for at denne motivasjonen fortsatt skal være til stede. 
 
Bleiksvassdraget er som kjent et meget spesielt vassdrag, der elva mellom vannene og 
utløpet i havet har svært begrensede områder for gyting. En levedyktig bestand av laks er 
derfor avhengig av kultivering i form av stamfiske og utsetting av yngel. Dette har som kjent 
vært gjort etter av den nye elva ble gravd ut på 1970-tallet. 
 
Legger ved referat fra møte i Fiskeriutvalget av september 2020 med konkrete 
arbeidsoppgaver i allerede i høst. 
Legger videre ved referat fra befaring med entreprenør for å tette lekkajser i Holmevannet. 
Til slutt legges ved brev til NVE med spørsmål om ansvarsforhold. 
 
Mvh 
Rolf Kr Solvoll 
For Bleik Fiskeriutvalg i Sameiet Bleik Utmarksfellesskap. 
 
 
 
 
 
 



Fra: Geir Vidar Haugen[geir.vidar.haugen@lns.no] 
Sendt: 28.08.2020 12:07:39 
Til: Vatne, Tore; Sæter, Lars 
Kopi: Sigurd Toverud 
Tittel: Uttalelse HØRING Nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag 

 
 

 
Nordland Andøy 178.7Z Buksnesvassdraget 
 
Buksnesvassdraget Forvaltnings lag (BFL) har følgende kommentarer til Miljødirektoratets forslag til 
nye fiskereguleringer i sjø og elv fra 2021. 
  

  
Vassdrag med anadrome laksefisk som er åpnet for fiske etter anadrome 
laksefisk 

  
BFL er fornøyd med at fisketidene opprettholdes og mener vi har kontroll over den anadrome 
forvaltningen. 
Årets sesong med god vannføring i juni – juli der fisken har kommet seg opp i innsjøene viser 
sunnheten i vassdraget. 
Gytebestand oppnåelsen er god i vassdraget. 
 
  
Nordland Andøy 178.7Z Buksnesvassdraget  
L:15.06-31.08 Ø:15.06-31.08 R:15.06-31.08 Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye.  
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.  
I Teinvatnet kan anadrome laksefisk også fiskes i perioden 01.06–14.06 med maks 2 fiskekort   

  
(Utkast fra driftsplan)  

Driftsplan for fiske Buksnesvassdraget 
  
            4.1.1-1 Gytebestandsmål 573kg 

Buksnesvassrdraget har hatt følgene oppnåelse av bestandsmålene de senere år basert på normalt   år. Her 
har vært litt variasjon, men setter søkelys på oppnåelse normalår. 
  

Sesongen Normalt år 
Forventet gytebestand som prosent 
av gytebestandsmålet 

Forventet gytebestand 
ved sesongslutt 

Gytebestandsmål 573 kg.  
Avvik fra 
gytebestandsmålet 

2015 168 %    960 kg    + 387 kg 

2016 181 % 1 039 kg    + 466 kg 

2017 332 % 1 900 kg + 1 327 kg 

2018 281 % 1 609 kg + 1 036 kg 

2019 147 %    844 kg     + 271 kg 

2020 174 %    995 kg     + 422 kg 

  
  
  

8.3 Begrensninger på fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk - § 
3 

  



BFL støtter 
 
§ 3. Forbud mot alt fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk Utenfor vassdrag med 
bestander av anadrome laksefisk som er omfattet av forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i 
vassdrag, er alt fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk forbudt, hele året, i området som 
strekker seg 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen. 
  
År med lite vannføring fører til dårligere fangster, men dette betyr ikke nødvendigvis at der er lite 
laks i vassdraget når gytingen starter.  
Under tørre sommere blir fisken stående i utløpet av vassdraget. Denne bør skjermes for fiske slik at 
den kommer opp i elvene for gyting. 
 
  

10.1 Fisketid sjøfiske - § 4 

  
BFL støtter 
§ 4. Fisketider Det åpnes ikke for fiske etter laks og ørret med kilenot. 
  
  

Mer info om vassdraget finnes på vår oppdaterte nettside:  www.buksnes.no 

 
  

Med hilsen 

Buksnes Grunneierlag og Buksnesvassdragets Forvaltnings lag  

 
Geir-Vidar Haugen 
hogtinden@buksnes.no 

mob   97 56 70 51 

www.buksnes.no 
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Innspill til nye lokale og nasjonale bestemmelser for fiske etter anadrom laksefisk i sjø 

og vassdrag.  

 

Beiarn kommune takker for muligheten til å komme med innspill til nye lokale og nasjonale 
bestemmelser for fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag for de neste fem år. Vi har 
følgende kommentarer og innspill til høringsforslaget som nå foreligger: 

Beiarn kommune ser med bekymrede øyne på at det totale lakseinnsiget langs kysten er mer 
en halvert siden 1980-tallet. Man registrerer samtidig at trusselbildet er noe endret der trusler 
som sur nedbør og Gyrodactylus salaris er sterkt redusert mens nye trusler som rømt 
oppdrettslaks og lakselus har blitt svært fremtredende de senere år. Dette har gjort bestandene 
av anadrom laksefisk sårbare og mange vassdrag har derfor måttet tenke helt nytt i forhold til 
forvaltning av fiskeressursene der både «bag limit» og «fang-og-slipp» har blitt sentrale 
momenter i forvaltningsmodellene. Man har i mange år etterlyst den samme tilnærmingen til 
forvaltning i forbindelse med sjølaksfisket og sports-/ og fritidsfisket ute i sjøen. Det er derfor 
gledelig at man i dette forslaget til nye fiskebestemmelser legger opp til innskrenkninger i 
både fiske med stang og håndsnøre, samt kilenot og lakseverp. Beiarn kommune støtter derfor 
følgende forslag til bestemmelse: 

§2 Fiske med stang og håndsnøre 

«Med de begrensninger som følger av § 3 og forskrift gitt i medhold av lakse- og 
innlandsfiskeloven § 40, er det åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med stang og 
håndsnøre, fra land og båt, hele året. 

Det åpnes likevel ikke for fiske etter anadrome laksefisk 

c) fra båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai i Nordland.» 

Det er flere forhold som gjør at man støtter dette forslaget. For det første så bør fiske etter 
anadrom fisk fra båt følge de samme fisketider som ellers gjelder i tilhørende vassdrag. For 
det andre er perioden mellom 1. mars og 31. mai en særlig sårbar periode for utgytt sjøørret 
som spiser seg opp etter gyting foregående høst. 

Det er samtidig ønskelig at man fra Miljødirektoratet vurderer å ta inn et tillegg i 
bestemmelsene, der de som fisker etter anadrom fisk både fra land og i båt forplikter seg til 
samme kvotebestemmelser som tilhørende vassdrag. Man må ta innover seg at det foregår et 
fiske i fjorden og ute ved kysten som man ikke helt vet betydningen av i forhold til innhogget 
i bestandene av anadrom laksefisk. En slik bestemmelse vil selvfølgelig også kreve at man 
bevilger mer midler til oppsynsvirksomhet i fjordsystemene.  

I forhold til § 3 «Begrensninger på fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome 

laksefisk.» 



Har man gjennom den regionale «Forskrift for Nordland fylke om fiske i vassdrag med 

anadrome laksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om 

nedsenking av garn ved fiske i sjøen» en bestemmelse tilsvarende alternativ 1 i forslaget: 

«Et nasjonalt helårig forbud mot alt fiske fra land og båt, herunder saltvannsfiske, i området 

som går 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen utenfor vassdrag med 

anadrome laksefisk.» 

Dette er en begrensning som fungerer godt for Beiarelva, spesielt med tanke på at 
elvemunningen består av en stor elvedelta som det fra tidligere av var vanlig at fiskere stod og 
fisket fra kanten av marbakken, der hvor grense elv-sjø går. En slik begrensning hindrer 
nettopp dette problemet, og Beiarelva SA støtter derfor alternativ 1. 

Beiarn kommune støtter også opp om forslaget om å ikke åpne opp for fiske i utvida sesong, 
da med hensyn på fiske med kilenot og laksevarp.  

Innspill til lokale fiskebestemmelser: 

Beiarelva har gått gjennom både oppturer og nedturer etter friskmeldingen fra gyro i 2001. 
Etter flere år med hardt fiske og deretter en total endring av forvaltningsmodell i 2012 med 
ytterligere innskrenkninger i 2014 og 2015, har gytebiomassen skutt i været de siste fem 
årene. Bare i 2019 ble gytebiomassen beregnet til 7517 kg noe som gir en måloppnåelse på 
440 % i forhold til gytebestandsmålet for Beiarelva. De siste årenes gode tall er et resultat av 
godt forvaltningsarbeid i Beiarelva SA med en av norges strengeste forvaltningsmodeller. 
Målet for forvaltningspraksisen har hele tiden vært at man i fremtiden skulle kunne ta ut hele 
eller deler av det høstbare overskuddet. Med de siste årenes positive tall er man i dag trygg på 
at bestanden av laks godt tåler et høyere uttak. Dette underbygges av den seneste rapporten fra 
vitenskapelige råd for lakseforvaltning der de for Beiarelva konstaterer følgende: 

«Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom innsiget blir som i de senere 

år» 

Sluttrapporten «Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19», utført av NTNU 
Vitenskapsmuseet/Ferskvannsbiologen AS drar lignende slutninger da de konstaterer at 
overskuddet av gytefisk man har sett de senere år tilsier at bestanden tåler et høyere uttak. 
Samtidig er det viktig å påpeke at man har et godt forvaltningsmessig «sikkerhetsnett» i 
midtsesongsevalueringa som gjør at man underveis i fiskesesongen kan gjøre justeringer hvis 
det blir nødvendig.  Ut ifra de siste års rapporter og oppdaterte beskatningsråd fra 
Vitenskapelige råd for lakseforvaltning er det derfor ønskelig at man gjør følgende endring på 
de lokale bestemmelsene for fiskekvote i Beiarelva: 

Sesongkvote per fisker 4 laks (som før), der 1 laks uavhengig av kjønn kan være inntil 

100 cm, mens de andre 3 laksene på kvoten kan være inntil 65 cm. 

 



Tradisjonelt sett har fiske etter «blanklaks» (gjeldfisk av sjøørret) på sensommeren og høsten 
vært vel så viktig om ikke viktigere enn laksefisket i Beiarelva. Det man opplever i Beiarelva 
er at oppgangen til «blanklaksen» ofte er sent på høsten. Dette har man fått dokumentert blant 
annet i rapporten «Videoovervåkning av laks, sjøørret og sjørøye i 2008 (NNO-rapport 04-
2009). Beiarelva ønsker i den forbindelse følgende endring i de nye bestemmelsene: 

Endring av fisketid på sjøørret fra 01.06-14.09 til 20.06-30.09., fra sonen Tvervik og opp 

til høyspenten som krysser Beiarelva og ved grense Kvæl.  

Denne strekningen er kjent som en transportstrekning for laks og det er ytterst sjelden at det 
tas laks i disse sonene. Ifølge fangststatistikken på scanatura er det i løpet av de siste fire 
årene fanget 6922 laks i hele vassdraget og i denne perioden er det fanget 4-23 laks i 
september måned i den nevnte strekningen. Samtidig viste rapporten «Videoovervåking av 
laks, sjøørret og sjørøye i Beiarelva i 2008 (NNO-Rapport 04-2009) at storparten av laks 
allerede har vandret videre oppstrøms sone Kvæl den 01.september: 

  

 

Videre viste den samme rapporten at hovedtyngden av gytemoden sjøørret hadde vandret 
oppstrøms sone Kvæl rundt 09.september, mens hovedtyngden av blanklaks (gjeldfisk) 
vandret oppstrøms fra mellom 02. og 09. september og utover mot oktober: 



 

Beiarn kommune erkjenner at en slik differensiering i fisketid er en relativt stor endring av 
de lokale fiskebestemmelsene, men offentlige rapporter samt de naturlige forhold tilsier at 
en endring av fisketid for sjøørret i den nevnte strekning vil gi lite bifangst av både 
gyteklar laks og sjøørret som i denne perioden trenger ro på de ulike gytegrunnene. 
Samtidig mener vi at en slik endring vil gi verdiskapende effekt for de nedre 
grunneierlagene som på mange måter er «utestengt» fra laksefisket. Dette vil gi økt 
engasjement i disse grunneierlagene som på sikt også vil styrke Beiarelva SA som 
organisasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



På vegne av Beiarn Kommune 

 

Med vennlig hilsen 

 

 



 

 

Plahtes Eiendommer                                                                                                       02.09.2020 
Sørfjordveien 10,  
7980 Terråk 
Nordland 
 

Til 
Miljødirektoratet  
__________________________________________________________________________________ 

HØRINGSUTTALSELSE TIL FORSLAG TIL NYE FORSKRIFTER OM FISKE ETTER ANADROME 
LAKSEFISK I SJØ OG VASSDRAG 

Plahtes Eiendommer viser til forslaget til nye forskrifter som er sendt på høring. Vi stiller oss støttende 
til tiltak som bevarer anadrome bestander, og er enig i at det igangsettes tiltak for å bevare disse. 

Punkt 1.  
I forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø fremheves det to momenter av viktighet 
hva angår oss. I forslaget trekkes §2 fiske med stang og håndsnøre frem og foreslår i tredje ledd en 
begrensning på båtfiske i perioden 1. mars – 31. mai, for hele Nordland fylke.  

Vi støtter forslaget som er fremlagt og ser viktigheten av at en slik begrensning blir lagt på 
dorge/trolling etter anadrome laksefisk i sjøen. Likevel, ser vi at det som foreslått i samme paragraf, 
andre ledd (b) fra land eller båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai i Trøndelag skulle vært lik for 
Nordland fylke, da vårfiske stedvis har mulig stor betydning på sjøørretbestander i en tid hvor fisket er 
svært effektivt og at det ikke foreligger begrensninger på hverken kvote, antall eller lignende. 

Punkt 2.  
I forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø, §3 presenteres det to alternativer rundt 
forvaltningen av 100-meterssonen ved elvemunningen. Vi i Plahtes Eiendommer ser behovet for å 
forenkle lovverket og håndhevelsen av fiske i elvemunningen, samtidig ønsker vi at miljødirektoratet 
velger å støtte opp under alternativ 2: «Begrensninger på alt fiske ved utløpet av vassdrag med 
anadrome laksefisk» kontra å endre opp med alternativ 1.  

Vi i Plahtes Eiendommer ser at mye av vårt fiske etter anadrom laksefisk i tidlig del av sesongen 
gjøres i området rundt grense elv-sjø, og en slik begrensning vil vanskeliggjøre utførelsen av det 
fisket. Hvis det er slik at man har lov til å fiske innenfor grense elv-sjø, men ikke i 100-meterssonen, 
vil det utvilsomt oppstå konflikter mellom utleier, leietaker og oppsynsvesen.  En stengning for fiske i 
100-meterssonen utenfor regulert fisketid i elven etter alle arter anser vi som et fornuftig tiltak for å 
verne anadrome bestander i vassdragene.  

Vennlig hilsen 

Aanon Kristoffer Gjertsen 
Utmarkssjef – Plahtes Eiendommer 

 



Åbygda – Bindal  

Å-elva / Åa  Venneforening 
Åbygdveien 744 
7980 Terråk  
Org.nr. 998 559 057 
Leder\s -  Meiladr.  erling@sylten.no   /  mob. 97 08 76 54 

 
 
Fylkesmannen i Nordland  
Fylkets hus  
Bodø  
 
 
Miljødirektoratet : 
Høringsnotat - forslag til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag  
Av 12. juni 2020.09.20 dette har Å-elva / Åa Venneforening først motatt 27. aug. då. Fra 
Bjoner i Fred Olsen. 
På grunn av sein kungjøring så søkte vi FM om utsettelse på høringa til med 20. sept. Då. 
 
Å-elva / Åa Venneforening har følgende forslag til høringen : 
Å-elva (fra munning og opp til Åbjørvann / Terskel ; 
Laks fra 1. juni tilmed 31. juli . 
Sjøørret fra 1. juni til med 31. august . 
Sjø Røye fra med 1. juni til med 31. august . 
Kvote laks ; 1 laks pr. dag inntil 65 cm. /samme fisker kan ta en sessong laks over 65 cm. 
Sjøørret ; 3 sjøørret pr. dag . 
Sjørøye ; 3 sjørøye pr. dag . 
 
I Åbjørvann og oppstrøms ; All Laks Fredes. /  All sjøørret Fredes. 
 
Det har aldri vært tradisjon for fiske etter Laks og sjøørret i åbjørvann og videre oppover.  
Dette er ett område som lett kan bli missbrukt pg. dets avsidesliggende områder. 
Så lenge Terråk Jeger og fisk får ha kontroll i Åbjørvann så holdes det en viss almen 
aktivitet og respekt for regler. 
 
Venneforeningen ble startet i midten av 2012 da det ikke var mulig gjennom deteksisterende 
elveeigerlaget, å få gjennomslag for synspunkter omforebyggende tiltak for å bedre 
dødeligheten av den innførte parasitten PKD. 
Venneforeningen ble startet av Roald Aune (grunneier) , Brynjulf Strand (grunneier) og Erling 
Sylten (grunneier).  
Vi er eiere / medeiere  av sone 1 – 2 – 3 – 4 – 5, og eier ca 20 km med elvebredde og 
omregna i kvaderat så utgjør dette en stor del av vassdraget også, fra munningen i sjø og 
opp til Marfosselva . 

mailto:erling@sylten.no


Åbygda – Bindal  

For øvrig har venneforeningen medlemer som er levende opptatt av Å-elva`s ve å vell og 
brukt den i mange 10 år (fra 1963) .  
 
Noe videre opplysninger hvorfor Åbjørvann og videre oppover bør fredes for anadrom fisk, 
se vedlegg «Kontrakt mellom» spes. Punkt 4 . vedlegget inneholder også en viss ivaretakelse 
av anadrom fisk, men avløses i nytt vedlegg «Erklæring av 14./6. 1966» . 
Nytt vedlegg bekrefter at grunneier ikke eier fiskeretighetene nedstrøms terskel og videre 
«Erklæring av 20. april 1990» .  
 
 
Åbygda / Redalen _  20.sept. 2020 
Mvh.  
Erling Sylten _ leder  /  Arne Sveen _ styremedlem-kasserer 
 
 
3 stk. vedlegg



Fra: Sæter, Lars[fmnolsa@fylkesmannen.no] Sendt: 08.09.2020 15:28:21 Til: Vatne, Tore Tittel: VS: 
Fangstrapportering fra Nykvågvassdraget i Bø kommune  
 
Fra: Andre Fredriksen - ANDF <andf@eimskip.com>  
Sendt: tirsdag 8. september 2020 15:04 
Til: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no> 
Kopi: 'raymond.olsen@vkbb.no' <raymond.olsen@vkbb.no> 
Emne: RE: Fangstrapportering fra Nykvågvassdraget i Bø kommune 
 
Hei 
 
Det som har vært regelen for åpningstiden i Nykvågvassdraget er at Husvatnet har stengt 14.09, de 
andre vannene har vi ikke brukt å stenge, dette fordi at der sjelden/aldri har vært tatt sjøfisk i disse. 
Vi har tenkt å forsette med å praktisere det på denne måten om der ikke kommer innvendinger på 
det. Når det gjelder Nykelva, så er det ingen som fisker i denne, sannsynligvis for at den er meget 
smal og uegnet for å få til et fornuftig fiske. 
Etter at tiltakene ble gjennomført i 2009 har vi registrert at der har kommet opp sjøfisk hvert eneste 
år, i forskjell fra tidligere da det noen år ikke kom fisk opp på grunn av liten vannføring. Antall fisk 
som kommer opp er det vanskelig å si noe om, men totalen de siste årene har ligget på mellom 20-
40stk fordelt på laks og sjøørret.  
 

 

 

Best Regards 
Andre Fredriksen 
Coldstore representative 
Warehouse - Coldstore 
Havnegata 21 
8400 Sortland 
Norway 
E-mail terms | VGM – SOLAS regulations | Terms & Conditions 

 
 
 
From: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no>  
Sent: tirsdag 8. september 2020 09:28 
To: Andre Fredriksen - ANDF <andf@eimskip.com> 
Cc: Vatne, Tore <fmnotva@fylkesmannen.no>; 'raymond.olsen@vkbb.no' 
<raymond.olsen@vkbb.no> 
Subject: SV: Fangstrapportering fra Nykvågvassdraget i Bø kommune 
 
Hei 
 
Fisketidsrammen for Nykvågvassdraget i dagens fiskeforskrift er 1.6 - 14.9 på elvestrekningene, mens 
det i innsjøene kan fiskes hele året 
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flakseregisteret.fylkesmannen.
no%2FvisElv.aspx%3Fvassdrag%3DNykv%25C3%25A5gvassdraget%26id%3D185.71Z&data=02%7C01
%7Cfmnolsa%40fylkesmannen.no%7Cfd9537ef16ea4d4fe65908d853f797c5%7C8a6fa58e51534bfa9a
8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637351670162997331&sdata=Bic4qo7hnwv8gzrZtEqmXYEKaP5AAN
LxiAYU8BPaBAI%3D&reserved=0. Er det sånn at dere nå ønsker 1.6 - 31.8 som fisketid i hele 
vassdraget også innsjøene? Regner ellers med at oppvandringen av anadrom fisk (sjøørret, laks og 
sjørøye?) har økt etter at det i 2009 ble gjort tiltak for å lette oppvandringen forbi kulverten/røret 
der fylkesveien krysser Nykelva.       
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Med vennlig hilsen 

Lars Sæter 

seniorrådgiver 

 

Telefon: 

E-post: 

Web: 

75 53 15 51 

fmnolsa@fylkesmannen.no 

www.fylkesmannen.no/no 

 
Fra: Andre Fredriksen - ANDF <andf@eimskip.com>  
Sendt: tirsdag 8. september 2020 09:09 
Til: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no> 
Kopi: Vatne, Tore <fmnotva@fylkesmannen.no>; 'raymond.olsen@vkbb.no' 
<raymond.olsen@vkbb.no> 
Emne: RE: Fangstrapportering fra Nykvågvassdraget i Bø kommune 
 
Hei Lars 
 
Takker for tilbakemelding på vår henvendelse. I samtale med Tore Vatne, diskuterte vi dato for 
stenging av vassdraget, vi var enige om at å ha det åpent til midten av September var alt for lenge. 
Jeg vidreformidlet dette til min far som under møte i grunneierforeningen nå på søndag har fått 
dette endret. Vi stenger nå på torsdag, altså 10. September, og for neste og kommende sesonger vil 
dato være 1. September. Kan dere endre dette på sidene deres? 
 
 

 

 

Best Regards 
Andre Fredriksen 
Coldstore representative 
Warehouse - Coldstore 
Havnegata 21 
8400 Sortland 
Norway 
E-mail terms | VGM – SOLAS regulations | Terms & Conditions 

 
 
 
From: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no>  
Sent: mandag 7. september 2020 12:45 
To: Andre Fredriksen - ANDF <andf@eimskip.com> 
Cc: Vatne, Tore <fmnotva@fylkesmannen.no> 
Subject: Fangstrapportering fra Nykvågvassdraget i Bø kommune 
 
Hei 
 
Fint at du tar initiativ til å få på plass fangstrapportering fra Nykvågvassdraget i Bø.  
 

Til orientering har fiskerettshaverne i vassdragene siden 1992 hatt en lovpålagt plikt til å 
rapportere fangst av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) til fylkesmannen. Fra og 
med sesongen 2019 har det også vært krav om at eventuelle fangster av regnbueørret og 
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pukkellaks skal rapporteres. Fristen for rapportering er i utgangspunktet 14 dager etter 
avsluttet fiskesesong. Fangstene skal registreres på nettstedet www.fangstrapp.no. Vær også 
klar over at dere skal rapportere både avlivet fisk og gjenutsatt fisk, men da i to forskjellige 
tabeller. Eventuelt gratis grunneierfiske skal også rapporteres.  
 
Følgende brukerid og passord gjelder Nykvågvassdraget i Bø: 
 
Brukerid: Nyk653 
Passord: F101 
 

Med vennlig hilsen 

Lars Sæter 

seniorrådgiver 

 

Telefon: 

E-post: 

Web: 

75 53 15 51 

fmnolsa@fylkesmannen.no 

www.fylkesmannen.no/no 

 
 
Fra: Andre Fredriksen - ANDF <andf@eimskip.com>  
Sendt: fredag 4. september 2020 09:53 
Til: Vatne, Tore <fmnotva@fylkesmannen.no> 
Emne: Høringsuttalelse 
 
Hei 
 
Viser til telefonsamtale i går 3/9.2020. 
 
I forbindelse med at Nykvågvassdraget har havnet på listen over vassdrag som kan bli stengt på 
grunn av manglende innrapportering, så har vi gjort nødvendige tiltak for å innhente denne 
informasjonen fra de som fisker i vassdraget. Der er satt opp skilt på flere steder i vassdraget med 
info om hvem man skal rapportere fangst til. Dette har så langt fungert og vi vil følge opp dette i 
kommende sesonger. 
Jeg tar kontakt med Lars Sæther etter endt sesong for å legge data inn i systemet. 
Jeg sender denne mailen på vegne av min far som er formann i Nykvåg Grunneierforening, hans navn 
er Kåre Fredriksen og kan kontaktes på telefon 948 65 647.  
 

 

 

Best Regards 
Andre Fredriksen 
Coldstore representative 
Warehouse - Coldstore 
Havnegata 21 
8400 Sortland 
Norway 
E-mail terms | VGM – SOLAS regulations | Terms & Conditions 
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Fra: Fiskebøl Grunneierlag[fiskeboel.grl@gmail.com] Sendt: 11.09.2020 08:02:00 Til: Vatne, 
Tore Tittel: Re: Utvidet fisketider  
Hei.  
 
Begrunnelsen for fiske utover august (15 September) er at de fleste år så er det ikke 
vannføring nok før slutten av august slik at den større fisken kan gå opp i Fiskebøl vassdraget. 
Vi har sett i år som tidligere at tjønna nå står full av større Fisk. 
Alternativt ønsker vi å forskyve fiske med start 15 dager senere og Fiske til 15 September. 
 
Håper at dere kan ta dette med videre. 
Ha en fin helg. 
 
 
mvh 
Fiskebøl Grunneierlag. 
Aril Jørgensen   
 
 
tor. 10. sep. 2020 kl. 12:15 skrev Vatne, Tore <fmnotva@fylkesmannen.no>: 

Hei 

Her er lenke til en nyhetssak om reguleringer av 
fiske;  https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fylkesma
nnen.no%2FNordland%2FMiljo-og-klima%2FFiskeforvaltning%2Fhoring-av-nye-forskrifter-
om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-
vassdrag%2F&data=02%7C01%7Cfmnotva%40fylkesmannen.no%7Ca63bdb018b23421b2d
3008d8561831dc%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C6373540091984
26748&sdata=uIhLXsCokoshV6QFNt%2FNoeMjXhwOwwwOt7K2kUlESqI%3D&reserved
=0 

  

Høringsfristen har nå gått ut, men det går greit om dere ønsker å komme med et innspill i 
løpet av uka. Da tar vi med det videre. Bør være en god begrunnelse for fiske utover august, 
ettersom det går utover rammene fra direktoratet.  

  

Med vennlig hilsen 

Tore Vatne 

seksjonsleder 
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Telefon: 

E-post: 

Web: 

75 53 15 48 

fmnotva@fylkesmannen.no 

www.fylkesmannen.no/no 

  

Fra: Fiskebøl Grunneierlag <fiskeboel.grl@gmail.com>  
Sendt: torsdag 10. september 2020 10:58 
Til: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no> 
Kopi: Vatne, Tore <fmnotva@fylkesmannen.no> 
Emne: Utvidet fisketider 

  

Hei. 

Fiskebøl grunneierlag ønsker informasjon, om hvordan gå frem for å få utvidet fiskesesongen 
til 15 September, for Fiskebøl Vassdraget i Hadsel Kommune. 

  

mvh 

Aril Jørgensen 

Styreleder Fiskebøl Grunneierlag 
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Ytre Hamarøy Grunneierlag SA 
v/ Ragnar Jullum 
Moan 13 
8276 Ulvsvåg 
 
Fylkesmannen i Nordland  
v/ Tore Vatne 
Postboks 1405 
8002 Bodø 
 
 
Sak: Vassdrag som foreslås stengt for fiske 
 
Innspill fra Ytre Hamarøy Grunneierlag; Tiltak fra grunneierlagets side for å 
unngå at Steinslandsvassdraget, Lilandsvassdraget, Åslivassdraget og 
Straumsvatnvassdraget blir stengt for fiske de neste 5 årene 
 
Det har i september vært avholdt 2 møter mellom Ytre Hamarøy Grunneierlag 
og Tangen Produkter v/ Stig Tangen i forbindelse med faren for at de viktige 
vassdragene til grunneierlaget står i fare for å bli stengt. 
Ytre Hamarøy Grunneierlag har inngått avtale med Stig Tangen om hjelp til å 
reorganisere grunneierlagets fiskeforvaltning. I dette inngår hjelp til å få en god 
fangstrapportering høsten 2020 for anadrom fisk fra samtlige anadrome vassdrag 
til grunneierlaget.  
I denne avtalen skal det i år jobbes med rutiner for å innhente fangstrapporter, 
behandle fangstrapporter og få oversendt fangstrapporter til Fylkesmannen i 
Nordland innen de frister som er satt.  
Grunneierlaget ønsker å ha Stig Tangen med seg videre i 
fiskeforvaltningsarbeidet/fangstrapporteringene for perioden 2020 – 2025. 
 
I kjølvannet av denne satsingen har grunneierlaget vedtatt at midler fra 
fiskekortsalg skal tilbakeføres til å stimulere til fiske på ytre Hamarøy. Fiske, 
fiskestell og fangstrapportering skal være svært høyt prioritert fra 2020. Det skal 
brukes økonomiske midler til tilrettelegging for fiske, informasjonstavler, 
forbedre hjemmesiden til grunneierlaget, oppsyn, kartlegging og 
fiskekultivering, 
 
Ytre Hamarøy Grunneierlag vedgår at lagets fokus de senere årene har vært 
elgjakta, og at fiske (både i innlandsvannene og i de anadrome vassdragene) og 
fangstrapportering har kommet i skyggen av den store satsingen på å få ei god 
organisering opp mot jakt.  
 



I dag selges det fiskekort for Ytre Hamarøy Grunneierlag på 3 steder i Hamarøy, 
og i tillegg kortsalg på Vipps. For å lette det store etterarbeidet med 
fangstrapportering som ligger i Vipps-systemet, blir grunneierlaget fra 2021 å ha 
egen Vipps-ordning for hvert enkelt anadrome vassdrag. 
 
 
Ser vi på fiskekartlegginger de siste 20 årene i området til Ytre Hamarøy 
Grunneierlag, ble det gjennomført prøvefiske i 2001 i Åslivassdraget, 
Straumvatnvassdraget, Lilandsvassdraget og Steinslandsvassdraget (Lisbeth 
Jørgensen), samt prøvefiske i Åslivatnet i 2009 ved Stig Tangen. I tillegg har 
Stig Tangen kultivert Lilandsvatnet, Fjellvatnet og Steinslandsvatnet i perioden 
2011- 2016. 
Det er god kunnskap om både innlandsfisk og anadrom fisk i disse vassdragene.  
Kartleggingen til Lisbeth Jørgensen og Stig Tangen i Åslivatnet viser at her er 
det en del sjøørret, det ble påvist mer sjøørret i 2009 enn i 2001. For 
grunneierlaget fremstår Åslivatnet som et godt anadromt vassdrag (sjøørret) og 
Jørgensen sitt fiske i 2001 i Straumvatnvassdragetet viste en god del anadrom 
fisk. 
 
Ytre Hamarøy Grunneierlag er spent på hva prøvefisket til Akvaplan-niva AS nå 
i 2020 vil vise når det gjelder anadrom fisk i Åslivassdraget og 
Straumvatnvassdraget! 
Her vil vi få oppdatert kunnskap om de anadrome fiskestammene! 
 
Tangen Produkter sitt kultiveringsfiske i Lilandsvatnet, Fjellvatnet og 
Steinslandsvatnet viste at det er mye innlandsørret, med til dels fin størrelse og 
kvalitet. Det var påvist svært lite anadrom fisk i forbindelse med dette fisket 
disse årene. For Ytre Hamarøy Grunneierlag har det i de siste 10 årene først og 
fremst vært fin innlandsørret som har trukket sportsfiskere til vårt område! 
 
De neste årene skal grunneierlaget også vektlegge å få korrekte fangsttall over 
innlandsfisk som blir tatt i de anadrome vassdragene, slik at både Hamarøy 
kommune og Fylkesmannen i Nordland kan få fangsttall over anadrom og 
aedrom fisk. 
Alt av fangsttall og andre forhold knyttet til vassdragene til Ytre Hamarøy 
Grunneierlag skal legges inn i de årlige rapportene som Tangen Produkter 
presenterer for Hamarøy kommune, Fylkesmannen i Nordland og Nordland 
Fylkeskommune! 
 
Grunneierlaget har et sterkt ønske om å prøve å forbedre forholdene for anadrom 
fisk! Derfor skal grunneierlaget nå bl.a. iverksette lokalt oppsyn med 2-3 
personer fra grunneierlaget. I tillegg blir Ytre Hamarøy Grunneierlag å 
henvende seg til SNO og be om at også de legger jevnlige oppsynsturer til 



Straumvatnvassdraget som ligger avsides til og helt i havgapet. All ferdsel hit 
skjer med båt. 
 
Ytre Hamarøy Grunneierlag skal i samarbeid med Stig Tangen utarbeide ny 
driftsplan for de anadrome vassdragene for perioden 2021 – 2025. (Det er 
tidligere utarbeidet 3 driftsplaner for vassdragene på ytre Hamarøy) 
 
Området til Ytre Hamarøy Grunneierlag er et område som blir stadig mer brukt, 
og fiskeaktiviteten øker for hvert år. Med tanke på bolyst, folkehelse og alle de 
andre positive momentene knyttet til et godt fiske- og friluftsliv, anser 
grunneierlaget det som en katastrofe om vassdragene hos oss skal blir stengt for 
fiske i 5 år! Vi vil gjøre alt vi kan for etterkomme de krav som pålegges oss for å 
kunne ha et aktivt og godt fiske i våre vassdrag, og vi kan garantere at fra høsten 
2020 skal det årlig komme fangstrapport fra de anadrome vassdragene på ytre 
Hamarøy!! 
 
 
Hamarøy 9. september 2020 
 
 
 
Ragnar Jullum                                                             Jan Stensland 
     -leder-                                                                    -fiskeutvalget- 
 
 
                                          Stig Tangen 
                                    -Tangen Produkter- 
 
 
Kopi: Hamarøy kommune 



 
 
Til 
Fylkesmannen i nordland 
 
 
Viser til  høringsnotat -forslag til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i 
sjø og vassdrag. 
 
Sila elvelag har i møte 09.08.20 blitt enige om at eneste kommentar vi har til 
høringsnotatet er at vi støtter alternativ 2 (§3) som gjelder begrensninger på fiske 
utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk.  At det er lov å fiske fra land i 
elvemunningen, med stang og håndsnøre, i det tidsrommet  det er lov å fiske i elva. 
 
Sila 30.08.20 
John Pedersen 
Sila elvelag 



Fra Strand Grunneierlag  
Strandtindvegen 345 
8410 Lødingen     Lødingen 5. sept 2020 
 
 
 
Vedr Høring. Slottdalsvassdraget, Lødingen Kommune 
 
Slottdalsvatnet er et lite vatn, mellom 25 og 20 daa. Vannet er gjennom de siste år grodd 
mer og mer igjen av siv, halvparten av vatnet er under 1 m dypt. Litt laks og sjøørret går opp 
i vatnet men de som fisker får lite, det har år om annet blitt dratt 1 eller 2 fisker på over 
kiloet. Til nå i år er det ikke ingen som har fått noe. 
Vi har prøvd å få opp fiskebestanden ved å ikke tillate fiske i elva som går fra havet og opp til 
vatnet. Denne stengning har vi hatt i 40 år nå. Vi så at det var en god del smolt hadde elva 
som oppvekstområde. 
Det stemmer at de siste formenn ikke har meldt fangstrapport hvert år, det skyldes nok at 
det er fisket ubetydelig sjøfisk i dette vatnet. Fangstrapport vil heretter bli levert av 
undertegnede nyvalgt formann. 
Vi mener at det fisket som foregår i vatnet ikke er til skade for bestanden av sjøfisk. 
Vi selger ca 10 døgnkort og 4 sesongkort for året, mest til fastboende i bygda. 
Stans i det lille fisket som forgår i vatnet vil føre til at innlandsørreten som dominerer vatnet 
bare vil formere seg hvis den ikke blir litt beskattet. Vi vil også miste kontroll med oppgangen 
av pukkellaks som det blitt tatt noen av de siste årene. 
Vi ønsker at Slottdalsvatnet vil være åpent for fiske fremover og vi vil holde elva stengt i 
framtiden også. 
 
Med vennlig hilsen 
Strand Grunneierlag 
Knut Lundli 
Leder 
Tlf 97120219



     

 

Forsåvassdragets Elveeierlag SA 
Sentrumsveien 65 8540 Ballangen 

forsaavassdraget@gmail.com  

   

06.09.2020 

Fylkesmannen i Nordland 

v/Tore Vatne 

Miljøvernavdelinga 

Høring forskrift om fiske i etter anadrom fisk i sjø og elv! 

Forsåvassdragets Elveeierlag har ingen innvendinger og støtter opp om videreføring av 

gjeldende kvote og fisketids- bestemmelser for vassdraget. 

Når det gjelder fisket i 100 metersonen støtter vi opp om alternativ 2 i §3 med 

forutsetning at det er påbudt med fiskekort for vassdraget innenfor 100 metersonen, på 

lik linje med resten av vassdraget. Viss ikke støttes alternativ 1. 

Elveeierlaget støtter opp om innskrenket fiske i sjøen etter laksefisk med kilnot. Vi ber 

om at foreslått åpning for fiske med kilnot i Ofotfjorden fjernes. Dette på grunn av 

generelt små bestander med laks i elvene i Ofoten og av spesielt hensyn til 

laksebestanden i Skjoma, som er betydelig redusert grunnet kraftregulering. 

Samtidig ber vi om at det utarbeides en mer helhetlig forvaltning av fisket etter anadrom 

fisk i sjøen med stang og håndsnøre, slik det er i elvene. Pr.idag er uttaket av laks og 

sjøørret i havet her i Ofoten/Narvik minst like stort som uttaket i elvene, og i enkelte år 

betydelig mer. Dette fisket er ikke regulert hverken med fisketider eller kvoter. I 

etterkant av innskrenket fisketider, kvoter og stenging av elvene her, ser vi en betydelig 

økning av fiske etter laks og sjøørret i sjøen. Tendensene er at dette uregulerte fisket øker 

for hvert år. Basert på det antallet laks og sjøørret som vi vet fiskes opp hvert år i sjøen 

her mener vi det har en betydelig innvirkning på fiskebestandene lokalt. 

 

Forsåvassdragets Elveeierlag SA 

 Tor Harder Johansen 



Fra: Sæter, Lars[fmnolsa@fylkesmannen.no] 
Sendt: 07.09.2020 10:49:05 
Til: Vatne, Tore 
Tittel: VS: Innspill Rullering fiskeforskrift Anadrom fisk. 

 
 

 
Fra: Geir Solmo <ge-solmo@online.no>  
Sendt: mandag 7. september 2020 10:15 
Til: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no> 
Emne: Innspill Rullering fiskeforskrift Anadrom fisk. 
 

Hei 
  
Vi i grunneiere i Skjomdalen står ved lag innspillet vi ga tidligere i denne saken. 
Ser av forslag fra miljødir, at Skjoma foreslås stengt fra og med neste år. Dette er vi i mot, da 
vi mener vi hele tiden har vært godt  
organisert, men ikke helt etter forskriften ved at vi har dannet et eget elveeierlag. Regner 
med at Fylkesmann i Nordland støttter oss, og spiller dette inn til miljødir. 
Sentrale myndigheter bør være klar over at elveforvaltningen, særlig i mindre elver, drives av 
ildskjeler og få personer. 
Ved å bare stenge elver med et pennestøk, uten å ha vært i dialog med de det gjelder, ser vi 
på som et overtramp og en maktarroganse fra myndighetenes sin side. 
Skal sentrale myndigheter få til, og oppnå sine mål med lakseforvaltningen, er de helt 
avhengig av at grunneierene er med på laget, og det oppnår man ikke ved å bruke trusselen 
om stengeing av elvene,  
bare for å oppnå en god forvaltning på papiret ved at man har oppfylt forskriften. Det er mye 
arbeid med selve fiskeforvaltningen lokalt, mye som skal organiserer, dette gjøres som sagt 
av få personer på bygdene. Men hvis myndighetene virkelig vil at elvene skal ligge for “rov 
og ran” er det bare å stenge de. Da forsvinner interessen både blant grunneiere og 
allmennhet, og det gangner ikke  anadrom fisk på sikt. Er klar over at grunneiere har et 
forvaltningsansvar, men hvis man blir overkjørt, kan det hende viljen til å gjøre dette 
arbeidet lokalt forsvinner, og hvem tar da over. 
  
For Skjoma sitt vedkommende, så har vi hele tiden vært organisert, vi har oppfylt våre 
forpliktelser med fangstrappotering, har hele tiden hatt tett dialog og møter med 
myndighetene. 
Vi er i en prosess angående å få på plass felllesforvaltning, noe som vil skje i løpet av 
året/begynnelsen neste år. Det er en god del rettighetsforhold som må avklares og finnes ut. 
Dette må igjen gjøres på fritiden, av på personer. Mange grunneiere er gamle eller ikke bor 
her, så det tar tid. Men det kommer på plass, og så må man tilslutt være enig . 
  
Er også usikker på dette med Elvegård, de har ei bruksordning, som er avklart i ei utskifting 
med en jordskiftedom på slutten av 60 tallet, mens det i Skjomdal ikke har det i samme grad. 
Hvordan skal man få til ei andelsfordeling som blir riktig og enighet om. Ser av forskrift at 
grunneiere som har fått avklart bruksordning etter jordskiftedom ikke er omfattet av 
forskriftet. Hvordan løses dette når det bare gjelder halve elva? 
  



Vi er dessuten i en revisjonsprosess vi venter avklaring på. Den har de senere år tatt mye tid 
og dette med fellesforvaltning har blitt utsatt, da man ikke ser på det som avgjørende for 
hvordan det vil gå med fiskebestandene i vassdraget. 
  
Håper Fylkesmann støtter oss i våre synspunker, og bruker skjønn, og ikke stenger elva. Det 
vil være ødeleggende for den videre prosess med å få ei skakkjørt elv, pga negativ 
miljøpåvirkning 
av kraftutbyggging, opp å gå igjen. Myndighetene bør heller angripe den virkelige årsaken til 
at bestandene her er truet, og bruke hardere virkemidler mot regulant. 
  
Mvh 
Geir Solmo 
For Skjomdal Grunneierlag 
  
 



Fylkesmannen i Nordland 

Klima- og Miljøavdelingen 

v/ Seksjonsleder Tore Vatne 

 

        Kjeldebotn 8.sept 2020 

 

 

 

 

Endringer i forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome fiskeslag. 

Tjeldelva Grunneierlag org.nr 994046942 følgende forslag: 

Åpningstidene i Tjeldelva er fra 1. til 31.juli. Styret har erfart at det er et stor trykk av fiskere 

de første dagene. Vi foreslår derfor nye fisketidspunkter som omhandler start 15.juni til 

15.august.  Dette vil gi et mer balansert fiske og større utbytte for den enkelte fiskers 

opplevelse. 

Når det gjelder antall fisk i døgnet har vi i Styret også et forslag til endring. Slik som det er nå, 

har vi en anelse på at det blir underrapportert da fiskere som kommer langveisfra ikke drar 

hjem etter dagens lovlige fangst. Styrets forslag er 2 laks i døgnet da vi mener dette kan 

bidra til at underrapporteringen begrenses. Dette vil da resulterer i 6 laks pr. sesong. 

 

Vi håper på positiv respons på våre forslag. 

 

 

 

Mvh Tjeldelva Grunneierlag 

Leder Jann-Arne Svendsen, jana-sve@online.no 

Nestleder Ronny Pettersen 

Kasserer Tor-Arne Hesjedal 

Sekretær Ketil Slåttli 

Styremedlem Jim Bjørndal 

 

mailto:jana-sve@online.no


Fra: Sæter, Lars[fmnolsa@fylkesmannen.no]
Sendt: 06.07.2020 13:36:39
Til: Vatne, Tore
Tittel: VS: Vedr: Manglende Fangstrapport Sortland jeger og fisk 2019.

Denne bør vel registreres som en uttalelse til pågående høring om nye fiskebestemmelser fra 2021.

Med vennlig hilsen

Lars Sæter
seniorrådgiver

Fylkesmannen i Nordland

  
   Telefon: 75 53 15 51
   Mobil:
   E-post: fmnolsa@fylkesmannen.no
   Web: www.fylkesmannen.no/no
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Dags Nye <dageides@online.no>
Sendt: mandag 6. juli 2020 13:17
Til: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no>
Emne: Vedr: Manglende Fangstrapport Sortland jeger og fisk 2019.

Til Fylkesmannen i Nordland Fiskeforvaltning:

Vedrørende manglende Fangstrapport fra Sortland Jeger & Fisk 2018 og 2019 for Bremnesvannet og Harhalsvannet I
Nordland/Sortland:

Sortland Jeger & Fisk har oppdaget at den ansvarlige for innrapportering  av fangstrapporter for 2018 og 2019 ikke har utført
dette innen gjeldende frister.

Vi har nå fangstrapporten for 2018 og 2019 som er klare til innsending.
Fangstmessig var 2018 og 2019 helt normale år i de 2 vannene.
Men hittill i år har vi mottatte rapporter fra det ene av de 2 vannene:
Bremnesvannet (Storvannet er navn på kartert) som viser at fangstene både av laks og sjøørret er høyere enn normalt, nok
pga stor vannføring i Storelva de 3-400 meterene til havet, nok pga av uvanlig store snømengder, lang og kald vår med
resultat stor og lang snøsmelting, som pågår ennå.

Vi har nå laget nye og gode rutiner og oppfølging av fangst rapportering for fremtiden slik at dette ikke kan skje igjen.
Vi gjennomførte i fjor høst befaring i elva fra det andre vannet Harhalsvannet ned til Straumsjøen med Nordnorske
Ferskvannsbiologer som konkluderte med at alt  "Alt vel" og gode forhold i elva.

Og håper inderlig vi kan få fortsette vår leie og disponere  salg av fiskekort av disse 2 fiskevannene i 2021 og tida framover.

Med vennlig hilsen
Dag Eide
Leder Jaktutvalget Sortland Jeger & Fisk



Fra: Finn Pedersen[finnmax@online.no] Sendt: 07.09.2020 10:50:54 Til: Vatne, Tore Tittel: SV: 
Frøskeland Grunneierlag - Selnesvassdraget  
Hei igjen 
 
Viser til dagens samtale pr telefon. Vi har nå oppdaget at vår rapportering er feil. Innrapportert 
fangst for Frøskelandsvassdraget 2019 skal være for Selnesvassdraget. I Frøskelandsvassdraget har vi 
ikke hat systematisk rapportering. Dette har vi nå fått system på slik at vi kan rapportere hvert 
vassdrag for seg. Hos oss er det Selnesvassdraget det fiskes i. Beklager at vi har rotet med både 
rapportering og innspill i forhold til hvilke vassdrag vi snakker om. 
Dette har vi nå ryddet opp internt. Hvorvidt det er mulig for dere rette det i deres system håper jeg 
dere ser på. Samt tar dette med der i det videre løp. 
 
Mvh. 
 

Finn Pedersen 
Frøskeland Grunneierlag 
Blåbrygga I Rådhusgata 20 I Pb 388 I 8401 Sortland 
Telefon +47 91 58 67 79 
finnmax@online.no 
 
Denne e-post med tilhørende dokumenter er kun for den adressat som er navngitt ovenfor. E-post med tilhørende dokumenter kan 
inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis De ikke er rette mottaker av e-posten, gjøres De oppmerksom på at enhver bruk, 
kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har De mottatt denne e-post ved en feiltakelse, bes De vennligst straks gi 
beskjed  pr e-post eller telefon og slette denne e-post samt makulere alle utskrifter og kopier av den. 

 
Fra: Finn Pedersen <finnmax@online.no>  
Sendt: 11. august 2020 14:13 
Til: 'Vatne, Tore' <fmnotva@fylkesmannen.no> 
Emne: VS: Frøskeland Grunneierlag - Selnesvassdraget 
 
Hei 
 
Siden forrige mail hadde feil adresse, resender jeg denne. 
 
Mvh. 
 

Finn Pedersen 
Persa Invest AS I Fira Eiendom AS 
Blåbrygga I Rådhusgata 20 I Pb 388 I 8401 Sortland 
Telefon +47 91 58 67 79 
finnmax@online.no 
 
Denne e-post med tilhørende dokumenter er kun for den adressat som er navngitt ovenfor. E-post med tilhørende dokumenter kan 
inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis De ikke er rette mottaker av e-posten, gjøres De oppmerksom på at enhver bruk, 
kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har De mottatt denne e-post ved en feiltakelse, bes De vennligst straks gi 
beskjed  pr e-post eller telefon og slette denne e-post samt makulere alle utskrifter og kopier av den. 

 
Fra: Finn Pedersen <finnmax@online.no>  
Sendt: 4. august 2020 12:59 
Til: 'fmnopva@fylkesmannen.no' <fmnopva@fylkesmannen.no> 
Kopi: 'fmnolsa@fylkesmannen.no' <fmnolsa@fylkesmannen.no> 
Emne: Frøskeland Grunneierlag - Selnesvassdraget 
 
Hei 

mailto:finnmax@online.no
mailto:finnmax@online.no
mailto:finnmax@online.no
mailto:fmnopva@fylkesmannen.no
mailto:fmnolsa@fylkesmannen.no


 
Viser til samtale i dag med Rikard Humlen. I vårt innspill til fiskeregulering i vassdrag har det gått oss 
forbi at vi måtte gi tilbakemelding på både Selnesvassdraget og Frøskelandsvassdraget. Dette er min 
feil og beklager dette. Vi har samme opplegg og regler for begge vassdrag.  
Hos oss kaller vi alt for Frøskelandsvassdraget, derfor ble det slik. Håper dere kan rette dette opp. 
 
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt. 
 
Mvh. 
 

Finn Pedersen 
Frøskeland Grunneierlag 
Blåbrygga I Rådhusgata 20 I Pb 388 I 8401 Sortland 
Telefon +47 91 58 67 79 
finnmax@online.no 
 
Denne e-post med tilhørende dokumenter er kun for den adressat som er navngitt ovenfor. E-post med tilhørende dokumenter kan 
inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis De ikke er rette mottaker av e-posten, gjøres De oppmerksom på at enhver bruk, 
kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har De mottatt denne e-post ved en feiltakelse, bes De vennligst straks gi 
beskjed  pr e-post eller telefon og slette denne e-post samt makulere alle utskrifter og kopier av den. 

 

mailto:finnmax@online.no


Fra: Sæter, Lars[fmnolsa@fylkesmannen.no] Sendt: 07.09.2020 13:59:07 Til: Vatne, Tore Tittel: VS: 
Høring ny fiskeforskrifter  
Her er høringsuttalelse fra Vikelva i Sortland. 
 

Med vennlig hilsen 

Lars Sæter 

seniorrådgiver 

 

Telefon: 

E-post: 

Web: 

75 53 15 51 

fmnolsa@fylkesmannen.no 

www.fylkesmannen.no/no 

 
Fra: Anders Dahl <anders_dahl81@hotmail.com>  
Sendt: søndag 6. september 2020 20:50 
Til: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no> 
Kopi: Tommy Johnsen <tjohns6@online.no>; post@snvf.no 
Emne: Høring ny fiskeforskrifter 
 

Vikelva 1870 Sortland 
Vik/Breivik elvelag 
 
Høring nye fiskeforskrifter 
 
 Viser til årlige korrespondanser omkring drift av Vikelva. 
 Siste rapport desember 2019. 
 
Høringsnotatet fremstår utfra foreslåtte endringer som om vi ikke får forståelse for måten vi 
forvalter elva. 
 At det tas lite laks er naturlig. Elva er lita og dermed ei "sein" elv, og fisket foregår derfor i 
nedre del, hovedsaklig   
i brakkvann. Og når fisken går på elva er fisket stengt. 
Vi jobber som kjent etter driftsplan, og styret i elvelaget mener kartleggingen av vassdraget 
er god. Yngelproduksjonen likeså. 
Viser til telling av ungfisk og yngel utført av marinbiolog 2019 
 
Elvelaget ønsker hele tiden og bli bedre, og etter samtale våren 2020 med Mari Louise 
Vårhus i miljødirektoratet, som forøvrig roset oss for mye godt arbeid, mente hun at en 
sesongkvote for laks og sjøørret kunne være en god styringsmodell. 
 
Elvelaget ønsker fra og med 2021 å forvalte laks og sjøørret etter føre-var-prinsippet. Og vi 
har derfor besluttet å inngå 
samarbeidsavtale med Norsk villaksforvaltning (SNVF). 
Viønsker å innføre sesongkvote for hele vassdraget for laks og sjøørret. 



Størrelsen på kvoten vil bli satt i samråd med fagmiljø på anadrom fisk og fiskeforvalter i 
Nordland, slik at en er 
sikret nok gytefisk i elva hvert år. 
 
Vikelva blir en del av prosjekt Nordland-2023, og vil få hjelp av SNVF til å innføre enda bedre 
rutiner for salg av fiskekort 
og fangstrapportering. 
Dersom fiskeforvaltningen mener det er behov for å kartlegge elva for å sikre et bedre 
faktagrunnlag vil SNVF hjelpe oss med dette. 
Vi vil fremskaffe faktagrunnlag etter samme modell som de øvrige vassdragene som er med i 
N-2023 bruker. 
Er det andre tiltak som en ønsker at elvelaget skal innføre er vi positive til å diskutere dette. 
Ser frem til et godt samarbeid. 
 
For spørsmål kontakt styremedlem Tommy Johnsen. 
epost tjohns6@online.no 
tlf 911 66 803 
 
mvh Vik/Breivik elvelag 
leder Anders Dahl 
sign 
 
 

mailto:tjohns6@online.no


Fra: Sæter, Lars[fmnolsa@fylkesmannen.no] 
Sendt: 07.09.2020 08:38:48 
Til: Vatne, Tore 
Tittel: VS: Høringsuttalelse - fiske i Ytre Straumfjord 

 
 

Her er høringsuttalelse fra Ytre Straumfjordvassdraget i Sortland/Hadsel. 
 

Med vennlig hilsen 

Lars Sæter 

seniorrådgiver 

 

Telefon: 

E-post: 

Web: 

75 53 15 51 

fmnolsa@fylkesmannen.no 

www.fylkesmannen.no/no 

 
Fra: Nils Johan <stokknils@sktv.no>  
Sendt: søndag 6. september 2020 15:22 
Til: Sæter, Lars <fmnolsa@fylkesmannen.no> 
Kopi: Seljeseth, Espen <Espen.Seljeseth@nav.no> 
Emne: VS: Høringsuttalelse - fiske i Ytre Straumfjord 
 
Hei igjen, 
 
Her har dere også skjemaet «Innspill til fiskeregulering i vassdrag», der vi har fylt ut vårt forslag. 
 
Vennlig hilsen 
Nils Johansen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 
Fra: Nils Johan 
Sendt: søndag 6. september 2020 kl. 15:12 
Til: Sæter, Lars 
Kopi: Seljeseth, Espen 
Emne: Høringsuttalelse - fiske i Ytre Straumfjord 
 
Hei Lars, 
 
Her har dere høringsuttalelse som vi nå har sendt til direktoratet: 
 

Vi ser at fiske i vassdraget er foreslått stanset fra og med 2021 på grunn av 
manglende fangstrapportering. 

Vi beklager på det sterkeste at det ikke er registrert fangst for vassdraget tidligere år. 
Dette vil bli gjort for sesongen 2020. Vi har vært i dialog med Fylkesmannen i 

mhtml:file://C:/Users/fmnoses/OneDrive%20-%20Fylkesmannen/Dokumenter/Saksbehandling/2020/2020-9/Fiskehøring-vedlegg/Sortland,%20Ytre%20Straumfjordvassdraget.mht!https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D550986&data=02%7C01%7Cfmnolsa%40fylkesmannen.no%7C29aed012b6e445b7805c08d85267cd06%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637349953672505640&sdata=6dRBGc8Q5q62YzWd779d84%2Fkvfs1agnSmh6dIxgojhM%3D&reserved=0
mailto:stokknils@sktv.no
mailto:fmnolsa@fylkesmannen.no
mailto:Espen.Seljeseth@nav.no


Nordland om opprettelse av reigitrering på Inatur/Scanatura for innsending av 
fangstrapport. 

Selv om fangstrapport ikke er sendt tidligere år, har vi regulert fisket. Det er kun et 
fåtall grunneiere og familie av disse som fisker i vassdraget. Fisket har vært regulert 
ved at det er grunneiere, barn og barnebarn av grunneiere som har fisket. Dette 
mener vi har gitt et forsvarlig uttak. 

Fra og med i år vil det bli sendt inn fangstrapport fra vassdraget. 

Ytre Straumfjordvassdraget er ca 400 meter langt og ca 300 meter bredt. Fisken 
gyter i Langvasselva, der det er gode gyteforhold med sand- og grusbunn. 

Det selges ikke fiskekort for allmenheten, da vi synes at vannet er for lite og det er få 
steder det kan fiskes fra land (dette syntes Tore Vatne hos fylkesmannen var en god 
ordning). Fiske fra land er et problem, da det vokser mye siv langs bredden og det er 
langgrundt. I all hovedsak fisken tatt fra båt. Fire grunneiere har i dag båt, og det er 
disse og deres barn og barnebarn som fisker. Det blir ikke fisket alle døgn og fisket 
består i stor grad av fisketurer på 2-3 timer. 

Det tas lite fisk i vassdraget i juni. Hovedoppgangen av fisk er i juli og august. I 2020 
er det fisket 26 laks med en vekt på til sammen 26,6 kg og 12 sjøørret med en samlet 
vekt på 8,1 kg. I tillegg er det fisket 20-30 sjøørrett under minstemål - de som er 
fanget med flue eller sluk er sluppet ut. Sjøørretfisket i år har vært under normalen, 
og tilbakemeldingene fra fiskerne er at det er godt med fisk, men at den ikke "vil ta". 

Vi har nå satt opp forslag til kvoter for laks, sjøørrett og sjørøye som er sendt til 
Fylkesmannen. Disse er: 

Fisketid fom 15.juni tom 31.august  

Laks: 2 laks i sesongen pr fisker 

Sjøørret: 5 sjøørreter pr  fisker pr døgn 

Sjørøye: 5 sjørøyer pr fisker pr sesong 

Vi foreslår at det tillates å fiske med flue, mark og sluk. 

Forvaltningsmål er ikke definert i og med at vassdraget først blir registrert i år. 

Mvh 

Straumfjord og Slottnes grunneierlag (Langvassforeningen) 

Nils Johansen 
 
Vennlig hilsen 
Nils Johansen 
 



Sendt fra E-post for Windows 10 
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Høringsuttalelse i forbindelse med foreslått stenging av Marhaugelva 169.2Z i Steigen – 
Forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. 

 

 

Marhaug og Botn grunneierlag ønsker med dette å komme med en uttalelse i forbindelse 
med at 169.2Z Marhaugelva i Steigen foreslås stengt fra 2021.  

Elva driftes av grunneierlaget og det har vært solgt fiskekort gjennom mange år, men 
innrapporteringen har vært mangelfull.  

Dette ønsker vi nå å gjøre noe med og har startet opp med salg av fiskekort på 
betalingsportalen Vipps inneværende år. Fra neste år skal vi også ha et system for 
rapportering av fangst på plass før sesongen starter.  

I Marhaugelva består fisket av sjøørret, anadrome laksefisk har, så lang vi vet, ikke vært 
fisket i elva.  

Marhaug og Botn grunneierlag ønsker å opprettholde fisket i Marhaugelva og vil dermed 
gjøre det som kreves for å få dette til.  

 

 

Mvh. Linda Merethe Johnsen, Leder Marhaug og Botn grunneierlag.  



Forslag til endring til høring: fiske i vassdrag med anadrom fisk 

 

Fiske etter innlandsfisk i Storvatnet (Lommervassdraget) 

Vi ser at fisketiden med stang etter innlandsfiske starter 1.6, mens garnfiske etter innlandsfisk starter 
15.6. Storvatnet har en fin bestand av innlandsrøye som tradisjonelt har vært fisket med både stang 
og småmasket garn. Det er også tillatt med isfiske på vannet, men på grunn av vanskelig 
tilgjengelighet vinterstid er det i praksis ingen som fisker da. Men når isen går er det erfaringsmessig 
ofte et godt fiske etter røye i mange vann. 

Vi mener det er helt uproblematisk at stangfiske etter innlandsfiske starter når isen går, ofte i 
månedskiftet april/mai. Etter vårt syn kan en gjerne da også starte fisket med småmaskede garn. 

Vi foreslår derfor at fisket etter stasjonær innlandsfisk med stang, og garn med maskevidde på 24 
mm, kan starte 1.5. 

 

Med vennlig hilsen 

Steigen Jeger og fiskeforening 



Fylkesmannen i Nordland 
fmnopost@fylkesmannen.no 

 
                                                                       Steigen jeger og fiskeforening  
                                                                       Steigen 20.08.20 
 
 
Angående stengning av småelver - høringsuttalelse 
 
 
Det vises til forslag om stengning av alle vassdrag uten fangstrapportering. 
Vi i Steigen J.F.F. arbeider hardt med dette spørsmålet. Vi har som mål å få salget av 
fiskekort i flest mulig elver inn under Inatur.no der vi har opprettet en egen side. 
Dette gjelder i første omgang Skjelvareidelva (utført), Bjørndalselva/Saurelva, 
Leirosdalselva og Marhaugelva (Botnelva). Utover det er det mange «elver» på lista 
som foreslås stengt som knapt er vassdrag. 
 
Et eksempel er Mølnpollen. Vi synes det er litt søkt da dette i all hovedsak er en 
tidevannsstrøm. Elva fra Førvatnet og Litlvatnet ender i en foss helt nede ved sjøen 
der fisken ikke klarer å forsere. Derfra er det bare noen få meter ned til sjøen. Det 
fiskes noen hundre meter lengre ute i Innerstraumen og Lilandstraumen der 
tidevannstrømmen går kraftig inn og ut. Der fiskes det sei, torsk makrell og sild- og 
av og til en sjøørret. Vi anser ikke Mølnpollen som et vassdrag. 
 
Dessuten arbeider vi med å bedre gyteforholdene i et par elver. Dette gjelder 
Bjørndalselva (mye er gjort) og etterhvert Leirosdalselva og Marhaugelva. 
 
 Men noen vassdrag ligger svært øde til eller egner seg lite til oppretting av 
grunneierlag og kortsalg av andre grunner. For eks. Brennsundelva der det nå bare 
er en fastboende og nesten ingen som fisker- og der vi ser en klar framgang i 
bestanden. Å stenge disse elvene for sportsfiske vil etter vår mening virke mot sin 
hensikt og bare legge til rette for tjuvfiske. 
 
   Noen av disse elvene har ikke kortsalg- en må spørre grunneier om lov til å fiske. 
Dette er kanskje ingen ideell ordning, men sett i forhold til målet om å verne 
bestandene, fungerer det bra. 
 
   Vi prøver å få med oss barn og unge på fisketur. I vår tid konkurrerer vi med 
mobilbruk og lignende aktiviteter. De små elvene våre egner seg godt til enkelt fiske 
etter sjøørret. Stengning av elver vil komplisere arbeidet vårt betydelig. 
 

mailto:fmnopost@fylkesmannen.no


Etter det vi mener å observere, er fiske i elvene neppe noen hovedfaktor til 
eventuell tilbakegang av bestandene. 
 
Vi har ikke alle svarene, men trolig er miljøfaktorer slik som lakselus, endringer i 
næringsgrunnlag, konkurranse om ressurser og predasjon alle viktige årsaker 
til tilbakegangen man ser i sjørrettbestandene enkelte steder. Bidraget til sistnevnte 
fra det trivselsbaserte elvefiske ansees som så neglisjerbart at det blir feil å stenge 
ned dette i de nevnte vassdragene når hovedproblemet ligger et helt annet sted. 
 
Som vi har framholdt tidligere, er seriøse sportsfiskere i elvene det beste oppsynet 
vårt. Dessuten har de siste somrene vært tørre med liten eller ingen oppgang i de 
små elvene før stengning- noe som gjør overfiske i elvene til en lite sannsynlig 
forklaring på tilbakegangen av bestandene. 
 
Som sagt arbeider vi med å bedre fangstrapportering i de elvene som egner seg for 
dette, men syns den varslete nedstengningen av alle vassdrag uten 
fangstrapportering, trass den gode meningen bak, er et bomskudd. Det er å skyte 
spurv med kanoner! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Steigen jeger- og fiskeforening



Postadresse: Epostadresse: Telefon: 

Myklebostad 1 postmottak@steigen.kommune.no 75 77 88 00 

Besøksadresse: Web adresse: Org.nr: 

Myklebostad 1 www.steigen.kommune.no 962 299 385 

Sensitivity: Internal

 

 

FYLKESMANNEN I NORDLAND  

Postboks 1405 

8002 BODØ 

 

 

Vår ref Deres ref Saksbehandler Dato 
2020/1878-2  Gunnar Svalbjørg 

Plan, Utvikling og Drift 
28.08.2020 

 

Høring - Ny forskrift for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og 
vassdrag 

Uttalelse til forslag om å stenge 12 vassdrag i Steigen for fiske, samt innspill om ny fisketid 

for stang- og garnfiske i Storvatnet i Lommervassdraget. 

Angående forslag om å stenge vassdrag med anadrom laksefisk, jfr vedlegg II i 
forskrift. 

Miljødirektoratet foreslår å stenge fisket i 12 vassdrag i Steigen som i dag har fisketid fra 

15.6 – 31.8 på grunn av manglende fangstrapport. Dette er svært forskjellig vassdrag med 

ulik status.  

Steigen kommune vil gå klart imot en slik generell forskriftsendring og mener ordningen med 

en samleforskrift med samme fisketid for mindre vassdrag i hovedsak har fungert godt. Dette 

gjelder vassdrag der grunneierorganisering og fiskekortsalg av ulike grunner er urealistiske, 

eller vil medføre en unødvendig sterk byråkratisering av et fritidsfiske som i dag er lite i 

omfang og medfører lav beskatning, men som kan ha viktige lokale tradisjoner og skaper 

trivsel for bl.a. barn og unge. 

Steigen kommune vil derfor sterkt anmode om at forskriften endres på dette punktet og at 

forvaltningsmyndighetene heller vurderer hvert vassdrag individuelt i forhold til vassdragets 

størrelse og potensiale for fiske, mulighet for organisering, fiskekortsalg og 

fangstrapportering, og om et fritt fiske innenfor en fastsatt fisketid (slik som i dag) faktisk 

utgjør noen trussel mot bestanden i vassdraget. 

En slik individuell vurdering er åpenbart ikke gjennomført i forslaget til ny forskrift, og elvene i 

Steigen kommune er gode eksempler på at en ikke gang har benyttet tilgjengelig kunnskap 

for å vurdere vassdragene før forslag om stengning. Her er noen eksempler: 

 

 



Hasselbakkvassdraget  
Ble prøvefisket både i 1991 og i 2008, jfr Rapport Kartlegging av fiskebestander i Nordland 

2009, Nordnorske ferskvannsbiologer. Ingen av undersøkelsene fant anadrom fisk i 

Markvatnet, og rapportene konkluderte med en sterkt overbefolket bestand av både ørret og 

røye. Vannet er for øvrig et populært friuftsområde både for padling og fisking. Nå foreslås 

det stengt for alt fiske. 

Mølnpollenvassdraget 
Undersøkt to ganger, jfr Rapport Kartlegging av fiskebestander i Nordland 2009, Nordnorske 

ferskvannsbiologer. Rapporten konkluderer med at «vassdraget» har en saltholdighet på 

høyde med fullt sjøvann, og en ber i rapporten om at det avklares om det er et vassdrag.  Og 

som det står; «det stiller vi oss sterkt tvilende til». Fra kommunens side kan vi føye til at tre 

små rør under veien i ettertid er byttet ut med en bro, slik at tidevannet nå kan strømme fritt 

inn i pollen. Området er et svært populært friluftsområde der det fiskes etter ulike marine 

arter, samt en og annen sjøørret i tidevannsstrømmene. Nå foreslås det stengt for alt fiske. 

Skånlandsvassdraget  
Ble undersøkt i 2008, jfr Rapport Kartlegging av fiskebestander i Nordland 2009, Nordnorske 

ferskvannsbiologer. Rapporten konkludert med en overbefolket ørretbestand og småfallen 

røye i Skånlandsvatnet. Ikke en anadrom laksefisk ble registrert. Nå foreslås det stengt for alt 

fiske. 

Tverrelva 
Tverrelva ble undersøkt i 1991, jfr rapport 2-91 Fisk og fiskemuligheter i småvassdrag med 

anadrom laksefisk, Karlsen og Sæter. Prøvefisket ga ingen fangst, og rapporten konkluderer 

med at det lille vassdraget sannsynligvis bunnfryser om vinteren. Elva er allikevel fortsatt 

registrert som et anadromt vassdrag og foreslås nå stengt for alt fiske. 

Også i de andre 8 vassdragene på listen over vassdrag som foreslås stengt vil det være flere 

eksempler på elver med små bestander, der organisering av fiskekortsalg ikke er 

hensiktsmessig. 

Vurdering 

Poenget med eksemplene over er å vise at forvaltningen i dag ikke benytter eksisterende 

kunnskap om disse små vassdragene. Og da er det betimelig å spørre seg om en eventuell 

fangstrapportering fra de minste vassdragene i Steigen, og sikkert også i tilsvarende 

vassdrag i store deler av landet for øvrig, i det hele tatt vil ha noen verdi i forvaltingen?  

Dette er primært små flomvassdrag med høyst variabel oppgang av sjøørret hver sommer i 

den korte sesongen det er åpnet for fiske. Så selv med en samvittighetsfull 

fangstrapportering vil en sammenligning fra år til år være tilnærmet verdiløs, fordi andre 

faktorer som nedbør, tid i havet etc. betyr mye mer. Og det er en illusjon å tro at det mulig å 

få til en grunneierorganisering med fiskekortsalg og god fangstrapportering i alle disse små 

vassdragene. Det er alt for mye arbeid i forhold til potensiale for inntekter og i forhold til den 

nytten det oppleves å ha et fiskekortsalg og en god fangstrapportering. Så resultatet blir at 

vassdragene blir stengt på papiret, uten at det offentlige har noen mulighet til et effektivt 

oppsyn som kan sikre et forskriften etterleves. Derfor vil noen fiske alikevel, mens kanskje 

mest alvorlig; tilgangen til fiske for «lovlydige» barn og unge vil reduseres, og interessen for 

å passe på disse vassdragene vil kunne blekne. 

 

Så Steigen kommune vil derfor sterkt anmode om at forskriften endres på dette punktet slik 

at en generell fisketid i perioden 15.6-31.8 opprettholdes for de minste vassdragene. Det er 

ikke til hinder for at forvaltningen etter en individuell vurdering krever fangstrapportering i litt 

større vassdrag der potensiale for fangst, mulighet for organisering, fiskekortsalg og 



fangstrapportering viser at det er nødvendig. Med et slikt opplegg vil fiskeforvaltingen 

konsentreres om de vassdragene som betyr noe og der en har mulighet til en god 

organisering og forvaltning. 

 

Innspill om Storvatnet i Lommervassdraget – fiske etter innlandsfisk 

I forhold til gjeldende forskrift starter fiske med stang i Storvatnet den 1.6. Det er også tillatt 

med isfiske på vannet, men på grunn av vanskelig tilgjengelighet vinterstid er det i praksis 

ingen som fisker da. Når det gjelder garnfiske etter stasjonær røye/ørret har det lange 

tradisjoner i Storvatnet og Statskog selger fiskekort for garnfiske med maskevidde 24 mm via 

Inatur fra 15.6 – 31.7. Slikt fiske med småbeinte garn har foregått i «alle» år.  

Vi kan imidlertid ikke finne bestemmelser i gjeldende forskrift som åpner for slikt garnfiske, 

selv om det må ha vært tillatt i forskrift eller via dispensasjon tidligere, så dette har kanskje 

falt ut av forskriften uten at hverken Statskog, private grunneiere, naturoppsyn, kommunen, 

eller brukere av vannet har vært klar over det? Uansett er det nå på tide å gjennomgå 

reglene for fiske før neste sesong. 

Storvatnet har en fin bestand av innlandsrøye og det går ikke sjørøye opp i vannet på grunn 

av de vanskelige fossene, jfr Rapport 2001-09 Kartlegging av Fiskebestandene i vassdrag 
med sjøvandrende laksefisk i Hamarøy og Steigen, Nordnorske ferskvannsbiologer. 

Steigen kommune vil anmode at forskriften nå tydeliggjør hva som er tillatt av fiske i 

Storvatnet (en ser ikke behov for endringer i resten av vassdraget) og vil foreslå følgende 

endringer: 

Fisketid med stang fra 1.5 – 14.9 

Begrunnelse: I dag er lov å fiske på isen fram til den går (vanligvis i slutten av 

april/begynnelsen av mai), men ikke i åpent vann før 1.6. Vi mener det er helt uproblematisk 

at stangfiske etter innlandsfiske starter 1.5. Mai er en periode der det ofte er et godt fiske 

etter stasjonær røye i mange vann. Sjøørreten slipper seg vanligvis ut ved isgang og en 

anser at sjansen for å få sjøørret i denne perioden som svært liten, dessuten er det et påbud 

om å sette ut slik støing. På grunn av tilgjengelighet til Storvatnet vil det uansett være et 

begrenset fiske som foregår. En kan derfor ikke se at en slik fisketid vil medføre vesentlig 

skade for bestandene av anadrome laksefisk, jfr Lakse og innlandsfiskeloven § 34, andre 

ledd. 

 

Fisketid med garn fra 1.5 – 31.7 Maskevidde maks 24mm. 

Etter vårt syn kan en gjerne også starte fisket med småmaskede garn etter røye 1.5. Også 

her vil det være et begrenset fiske, og sjansen for å få den storvokste sjøørreten vil være 

liten med en slik maskevidde. Og utvandrende smolt vil være så liten i størrelse at de går 

gjennom garnet. Etter 31.7 begynner det å komme opp mere sjøørret og garnfisket bør 

stanses. 

Slikt garnfiske etter røye har lange tradisjoner, og det anmodes om at bestemmelser om 

garnfiske tas inn i fiskeforskriften slik at det ikke skal være tvil om hvilke regler som gjelder i 

Storvatnet, da en heller ikke her kan se at en slik fisketid vil medføre vesentlig skade for 

bestandene av anadrome laksefisk, jfr Lakse og innlandsfiskeloven § 34, andre ledd. 

 

 



Med hilsen 

 

Gunnar Svalbjørg 

Plan- og miljøvernleder 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur



Høringssvar fra Sømna Senterparti på forslag til nye forskrifter for fiske  
etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag    
 
 
Vi viser til Miljødirektoratets høring av nye forskrifter om fiske etter anadrom laksefisk i sjø og 
vassdrag med høringsfrist 6. september 2020.  
Det er beklagelig at fylkesmannen i Nordland ikke har sendt ut sitt utkast på lokalhøring til 
grunneiere i Sømna samt lokale foreninger, som for eksempel Sømna jeger og fiskeforening. 
Vi deler bekymringen for bestandene av anadrom laksefisk, som beskrevet i høringsutkastet. 
Årsakene til statusen er sammensatt og vi er enige i at det må gjøres tiltak for å styrke bestandene. Vi 
ser behovet for dokumentasjon i kunnskapsbasert forvaltning. Vi er likevel kritiske til innretningen på 
noen av tiltakene og virkningene de har på friluftsliv, rekruttering, engasjement og videreføring av 
immateriell kulturarv. 
Alle elver i Sømna er foreslått stengt. Dette er i all hovedsak småelver som ikke har levert 
fangstrapporering. 
Men vi mener at tiltaket med å stenge så mange småelver i regionen har store negative 
konsekvenser som ikke er berørt i høringsutkastet fra direktoratet. Etter vår oppfatning blir tiltaket 
derfor for inngripende i forhold til det som vil oppnås. 
Vi ser utfordringen med manglende rapportering i småelvene, men vi mener at det må vises 
forståelse for at dette oppleves unødvendig byråkratisk for mange. I mange elver skyldes manglende 
kortsalg og rapportering et lite omfang i fiske og at det er «naboen» som fisker. Da oppfattes ikke 
papirarbeidet relevant. I mange elver er også organiseringen dårlig. I små bygder er svak organisering 
et velkjent, generelt problem. Der skal mange fellesoppgaver plasseres på få hender og arbeidet blir 
tyngre fordi stadig flere rettighetshavere bor utenbygds.  
Fiske er den viktigste høstingstradisjonen i landet både historisk og nå. Selv om fisket i småelvene er 
beskjedent, har det stor betydning i de lokalmiljøene der elvene er. 
I høringsutkastet er verdien for folk av at det er anadrom fisk i nærelvene nevnt, mens betydningene 
av å kunne fiske i dem, ikke er omtalt som verdi (utenom salgsverdi). Småelvene og nærelvene har 
lavere terskel for bruk enn de større elvene. Vi tror dette har stor verdi for rekruttering, for mange 
bygder og lokalmiljø, både for livskvalitet, kulturforankring og formidling, stedstilhørighet og bolyst. 
Det bidrar også til å motivere til nærfriluftsliv. For voksne er ikke 5 år lenge. For oss kan en femårig 
stengning være til å leve med om intensjonen om gjenåpning er tydelig. Som varig tiltak har det store 
negative konsekvenser. 
De små sjøørretelvene er ungenes elver. Gjennom det sikres overføringen av kunnskap om fisk, 
fisking og elv. Ei stengning i 5 år er lenge for en unge. For mange av stedene der elvene stenges, 
flytter ungene på hybel når de er 15-16 år for å gå på videregående skole. En femårig stengning er da 
en hel barndom i elva. Med det skaper vi brudd i overføringen av handlingsbåren kunnskap.  
Vi ber med utgangspunkt i det som står over, om at stengningen av alle småelvene vurderes kritisk.  
 
Når det gjelder vassdragene i Sømna så er alle foreslått stengt, disse er alle små vassdrag. 
Grøttheimselva og Rørmarksvassdraget munner ut i et sjøsystem med store malstrømmer. Det er i 
disse strømmene mesteparten av fiske blir gjort og ikke i elvene.  Her vil det bli liten effekt på 
forvaltning. 
Rørmarksvassdraget har kommet inn på inatur og vil levere fangstrapport i 2020, forslag er at 
elvefisket åpnes. Når det gjelder Sundshopen- og Grøttheim vassdraget så  er dette vassdrag som 
tidligere ikke har vært organisert og dermed kun vært utført fiske av grunneier. Med innføring av 
nytt forslag så nærmest tvinges grunneierne til å selge fiskekort for å kunne rapportere samt dekke 
kostnadene det er ved organisering. Dette vil føre til mer fiske og oppleves unødvendig byråkratisk. 
Her fjerner man en rettighet grunneier har hatt i generasjoner, også legger man kostnaden med 
mer byråkrati over på grunneier.   
Fisking i elvene, gjør at grunneierne langs elvene får en større stolthet til elvene. Det blir igjen mindre 
punktutslipp, mindre landbruksplast og det resulterer i mindre tyvfiske. Det som har mest å si for 



gode gyteår i elvene i Sømna, avhenger av mengden lus. Bøndene i området har gjort en enorm 
innsats når det gjelder å holde elvene rene. De har blant annet hatt fokus på å hindre spredning av 
gjødsel imot elvene. Dette gjør igjen at elvene har blitt mere produktive. 
Catch and realase fiske bør også stoppes, mye fisk dør og fisken lider unødig.  
Hvis elvene blir stengt, blir det fritt frem for oppdrettslaks og pukkellaks til å etablere seg i 
vassdragene. 
Vi mener alle som fisker etter anadrom fiskearter i sjø må registrere seg og registrere fangst, vekt, 
kondisjon, samt telle lus og ta skjellprøver hvis ønskelig. Vi ser at det er blitt større trykk med 
turistfiskere fra Europa som fisker etter anadrom fisker. 
De som blir berørt av laksefisk med fastredskap i sjø må bli kompensert for tapet med kroner i fra 
staten. 
Vi ser at det er snakk om å endre reglene for båtfiske. 
8.2 Fiske med stang og håndsnøre - § 2 
I Nordland foreslås det at begrensningen på stangfiske kun skal gjelde fiske fra båt, da 
Fylkesmannens erfarer at fiske fra land ikke beskatter den store sjøørreten i samme grad 
som dorgefiske fra båt.   
c) fra båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai, i Nordland. 
Svar 
Her mener vi at det er diskriminerende hva du fisker med og det er ikke noe hold i påstanden om at 
de som dorger får mere fisk en landfisk. 
For det første så foregår mye av landfiske ved elveutløpene og i straumene, der det står mye fisk. Når 
det gjelder båtfiske så virker det preventivt imot tyvfiske med garn og not i fjordene. 
8.3 Begrensninger på fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk - § 3 
Svar 
Vi støtter Alternativ 2:  
§ 3. Begrensninger på alt fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk 
Vi ber om at Vassdragene i Sømna kommune som ikke er foreslått åpnet for fiske i 2021 åpnes. Vi er i 
gang med organisering for å tilpasse oss det nye regelverket om pliktig organisering.
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Forslag til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag – 
høringsuttalelse 

Det vises til høringsdokumenter fra Miljødirektoratet knyttet revisjon av nevnte forskrifter med 
høringsfrist 06.09.2020. 

FUSAM forvaltningslag er sammenslutningen av rettighetshavere i Fustavassdraget i Vefsn kommune 
etter lakse- og innlandsfiskelovens § 25. Til det foreliggende forslag til nye fiskeforskrifter vil styret i 
forvaltningslaget uttale: 

1. Generell kommentar til utkastet 
Forslaget preges av at det bygger på et solid erfaringsgrunnlag og at en søker å avveie de fleste 
kryssende hensyn som vil finnes innenfor en bærekraftig lakse- og sjøørretforvaltning. 
Hovedlinjene i forslaget støttes derfor. 
 

2. Merknad til utkastet til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, særbestemmelser 
om Fustavassdraget, jf. vedlegg 1 til utkastet 
Totalkvoten i fangstbestemmelsene for Fustavassdraget som finnes som vedlegg til utkastet til 
forskrift for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, bør utvides slik at det gis adgang til å ta opp 
og avlive inntil 200 sjøørreter årlig i vassdraget. 
 
Vi forutsetter at forslaget kan iverksettes på en måte som støttes av de fagmiljøene som har et 
faglig ansvar for reetableringsarbeidet av fiskestammene i området.  
 
Begrunnelse: Naboelvene Fusta, Vefsna og Drevjo munner alle ut i Vefsnfjorden, som blant annet 
har vært vurdert som et godt oppvekstområde for sjøørretbestandene i alle elvene.  
 
I motsetning til det som har vært tilfelle i de to andre elvene, har det etter gyrobekjempelsen i 
2012 ikke vært tillatt å beskatte sjøørreten i Fusta med fiske. Dette har sammenheng med at de 
største gyteområdene for sjøørret i Fustavassdraget finnes ovafor Forsmoforsen, som fortsatt er 
stengt for naturlig oppgang og gyting av anadrom fisk på grunn av usikkerhet om at det fortsatt 
kan eksistere smittefare av gyro fra innlandsrøya i innsjøene i det øvre delen av vassdraget. For å 
sikre bevarelse av sjøørretbestanden i vassdraget, har man sørget for at sjøørreten får tilgang 
disse gyteområdene ved manuelt å flytte noen hundretalls gytefisk forbi vandringshinderet hvert 
år. Derfor har man villet skåne gytefiskbestanden ved å forby fiske på den. Reetableringsarbeidet 



har medvirket til at sjøørretbestanden i den nedre delen av vassdraget har tatt seg betydelig opp. 
Siden det foreløpig ikke finnes noe telleverk som registrerer oppgangen av fisk i Fusta, må en 
støtte seg på andre observasjoner. De siste årene har en i løpet av relativt kort tid lyktes med å 
samle opp de hundretalls fisk som man har satt som mål å flytte forbi den stengte fisketrappa. 
Begrensningen her har ligget i Mattilsynets krav om saltbehandling av fisken som har stått i noe 
motsetning til kapasiteten, både når det gjelder personell- og materiell til oppgaven. Fortettingen 
av fisk i elva har gjort at man i tørkeperioder med lav vannføring og høy temperatur i elva, har 
fryktet for sykdomsutbrudd på fisken som i stor grad har samlet seg i kulpen nedenfor den 
stengte fisketrappa. Et kontrollert uttak av fisk fra sjøørretbestanden, vil i årene som kommer 
kunne bidra til å redusere denne risikoen en del. Dessuten vil det kunne føre til at en unngår at en 
del «feilfanget» fisk med store skader, blir satt ut igjen.  
 

3. Merknad til utkastet til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 3 
Til spørsmålet om fiske etter anadrome laksefisk ved utløpet av vassdrag til sjøen stiller 
Miljødirektoratet opp to alternative forslag.  
Vefsn kommune har vedtatt en lokal forskrift som slår fast at alt fiske skal være forbudt hele året i 
100-meterssonen utenfor grensen mellom elv og sjø i vassdrag der det går anadrom fisk. Dette 
samsvarer med Alternativ 1 i utkastet, og FUSAM forvaltningslag slutter seg til dette. 
Begrunnelse: Våre erfaringer lokalt viser at det generelle fiskeforbudet rundt utløpet av Fusta er 
kjent og blir respektert av de fleste, og at det et enkelt å forholde seg til både for forvaltning og 
oppsyn, selv om det er kan være krevende å håndheve i forhold til noen dorgefiskere med båt 
som av og til velger å trosse forbudet. 
     

4. Merknad til utkastet til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 4, jf. vedlegget om 
Vefsnfjorden og nabofjorder 
Fusam forvaltningslag støtter forslaget om at det fortsatt ikke skal åpnes for kilenotfiske i 
Vefsnfjorden. Fellesforvaltningen for Fustavassdraget stiller seg dermed ikke bak rådmannen i 
Vefsn sitt forslag til høringsuttalelse til saken på dette punktet. 
 
Begrunnelse: De anadrome fiskestammene i Vefsnvassdragene er fortsatt under oppbygging etter 
gyroangrepet. Så langt har dette krevd betydelig innsats nasjonalt, så vel som lokalt. 
Fjordsystemet som er basis for vassdragene, er avgjørende for at den positive utviklingen i 
fiskebestandene skal kunne fortsette. Men grunnlaget for produksjonen finnes i elvene, og det er 
bare gjennom en faglig godt fundert og systematisk innsats her, at det kan settes inn effektive 
virkemidler for å komme i mål med reetableringsarbeidet på en god måte. 
 
Regler blir som oftest utformet med de beste intensjoner, men kyst- og fjordfiske med 
faststående redskaper vil være svært krevende å følge opp med effektive kontrolltiltak. Dermed 
blir det heller ikke mulig å regulere uttaket av fisk i sjøen på samme måte som i elvene. Men det 
dreier seg om de samme bestander, og mister en kontroll på ett sted, er det ikke bare 
fiskebestandene, men også rekreasjonsverdien og den lokale verdiskapningen som følger med 
fisket, som blir satt i spill. 
 
Mosjøen den 25. august 2020 
 
Eilert Hatten 
styreleder i Fusam forvaltningslag SA 
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Høringsuttalelse fra Vefsn kommune: 

Utkast til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen 

§ 2 Fiske med stang og håndsnøre 

Forbud mot fiske etter anadrome laksefisk fra båt, i tidsrommet 1 mars til 31 mai i 
Nordland bør tas ut av foreslåtte forskrift.   

Begrunnelse:  

Dorging etter anadrome laksefisk fra båt på våren/forsommeren har på lik linje med 
fisking fra land lange tradisjoner i Vefsnfjorden og oppfattes som ett allemannsgode. 
Høringsnotatet viser ikke til noe konkret som tilsier at fiske fra båt beskatter hardere 
enn fiske fra land. I høringsnotatet refereres til Fylkesmannen i Nordland som erfarer 
at fiske fra land ikke beskatter den store sjøørreten i samme grad som dorgefiske fra 
båt uten at det utdypes nærmere. Fiske etter anadrome laksefisk fra land og fra båt i 
Vefsnfjorden bør fortsatt likestilles og eventuelt forbud mot fiske fra båt i perioden 1 
mars til 31 mai må begrunnes bedre før det vedtas i ny forskrift.  

Hvis det kan dokumenteres at dorging fra båt i perioden 1 mars til 31 mai beskatter 
den store sjøørreten hardere enn fiske fra land må det tas med i vurderinga når den 
totale kvote for sjøørret fastsettes og fordeles på det enkelte vassdrag slik at 
ørretbestanden ikke blir overbeskattet.  

 

§ 3 Forbud mot alt fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk.  

Vefsn kommune støtter alternativ 1:  

Utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk som er omfattet av forskrift 
om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, er alt fiske etter anadrome laksefisk og 



saltvannsfisk forbudt, hele året, i området som strekker seg 100 meter fra grense 
elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen. 

 

Begrunnelse: 

I alternativ 1 gjelder forbudet mot fiske 100 meter fra grense elv-sjø 
(elvemunningen) og ut i sjøen hele året. I alternativ 2 åpnes det for fiske med stang 
og håndsnøre fra land i 100 meters sonen i den tida det er åpnet for fiske etter den 
aktuelle arten av anadrome laksefisk i vassdraget. Med tanke på informasjon som 
skal ut til fiskere, allmenheten, beskatning av fiskestammen og ikke minst i forhold 
til utøvende kontrollvirksomhet vil alternativ 1 være det beste alternativet.  

 

§ 4 Fiske med kilenot og laksevarp   

I utkast til forskrift foreslås det ikke fisketid og øvrige bestemmelser for fiske etter 
anadrome laksefisk med kilenot i Vefsnfjorden. I ny forskrift bør det vurderes om det 
skal fastsettes fisketid og øvrige bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk 
med kilnot i Vefsnfjorden.   

 

Begrunnelse:  

På grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris og bestandssituasjonen har 
laksefiske med krokgarn og kilenot ikke vært tillatt en periode i Vefsnfjorden. 
Lakseparasitten er utryddet, fiskebestandene er under reetablering og det er åpnet 
for ett forsiktig fiske i lakseførende vassdrag langs Vefsnfjorden. Grunneiere med 
notrettigheter langs Vefsnfjorden bør på lik linje med fiskerettightshavere i 
vassdragene få delta gjennom et kontrollert fiske i henhold til forvaltningsmål slik at 
fisken bestkattes innenfor bærekraftige mål. Fiske med kilenot er godt egnet for 
selektiv utvelgelse i henhold til bestemmelser for fisket.  

Fiske med krokgarn bør fortsatt være forbudt i en periode med oppbygging av 
fiskebestandene da det ikke i like stor grad som fiske med kilenot lar seg gjøre å 
sortere og sette ut fisk etter fangst i henhold til bestemmelser for fisket.  

 
Utkast til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag 

Det foreslås fisketid i Vefsnavassdraget fra 15.06-31.08. Vefsn kommune mener 
tidligere åpning og tidligere stenging bør vurderes. Fisketid fra og med 2021 foreslås 
endret til 10.06-25.08.   

Begrunnelse: 

Ved normal vannføring kommer den største laksen først og vald i nedre del av 
Vefsna får ikke delta i fisket etter den store laksen i samme grad som vald lengre 
opp i vassdraget. I øvre deler av vassdraget hvor laksen gyter bør fisket stanses 
tidligere.  

 

 



Du kan klage på vedtaket. Klagen sendes da til Vefsn kommune innen 3 uker etter at 
du har mottatt  brevet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marianne Olsen 
Rådgiver landbruk 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og derfor ikke signert 

 
 
 

 
Vedlegg 
Høring - Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 
Høringen fra Miljødirektoratet 
 
 



 Vefsna, forslag fra lokal forvaltning, VeFi SA (endring). 

Dette vedlegget tar bare for seg forslag ang. lakse / sjøørret fiske i elv 

Denne reviderte utgaven er behandlet på styremøte den 25.08. 2020. med bakgrunn i 
M.dir sitt forslag av juni 2020. 

 

Spesielle bestemmelser (vilkår): 

Fisketiden for vassdraget i den kommende femårsperioden settes til 01.06 -31.08. 

Det er flere grunner til at vi ønsker det: 

 Det betyr mye for de nedre delene av vassdraget 
 Vi kan starte fiskeoppsynet (Fjelltjenesten tidligere), vil redusere tjuvfiske 
 Vi vil ha fiskere som fører til bedre justis i elva mht tjuvfiske. 
 Vi fører et restriktivt fiske med strenge fiskeregler - se under. 
 Det har vært ført en meget fornuftig forvaltning de tre sesongene vi har bak oss og 

vi har ikke tatt ut tildelt avlivet fisk i noen av sesongene. 
 Vefsna har lav avlivings-prosent. 

      -     Inntil 300 lakser kan avlives i Austervefsna og Svenningdalselva til sammen. Disse     
strekningene bør ha samme størrelses regler som resten av elva, slik at samme fiskeregler 
gjelder hele den anadrome delen.                                             

       -     Inntil 300 lakser kan avlives mellom Laksforsen og Trofors 

- Inntil 600 lakser kan avlives nedstrøms Laksfors 
- Hunnlaks større enn 65 cm fredes 
- Sesongkvote pr fisker settes til 4 stk avlivete laks 
- Når kvoten for laks er avlivet skal fisket opphøre 
- Tillatte redskaper: Flue, sluk, og wobbler med en treblekrok. All redskap skal være 

uten mothaker  
- Det kan landes inntil fem laks pr fisker pr dag, hvorav to stk kan avlives. Fisket det 

enkelte døgn skal avsluttes når laksen er avlivet eller landingskvoten er oppfylt. 
- All avlivet og gjenutsatt fisk skal rapporteres daglig. 
- Total kvote for vassdraget på avlivet laks settes til 1200 stk. 
- Total kvote på avlivet sjøørret settes til 800 stk. 
- Reetableringsprosjektet må bli tildelt egen kvote. Lik praksis som nedstrøms Laksfors 

i perioden fram til 2018. 
- Det henstilles til at minst halvparten av den laksen som reetableringsprosjektet 

trenger tas i trappa i Laksforsen. Dette for å sikre at prosjektet får inn gode og riktige 
størrelser på fisken. Det er vanskelig å organisere et fiske og dette «prøve» fisket 
samtidig. Logistikken i etterkant kan også være en utfordring.  

- Disse tiltakene vil gjøre at forutsigbarheten for prosjektet blir god og da får man 
sikrere tall å «styre» etter. 



 
 

Begrunnelse for endring: 

- Med de erfaringene vi har fått i løpet den perioden VeFi har drevet elva, har vi sett og 
lyttet til de som har drevet fisket, samt satt oss inn i tilgjengelig fakta materiale. 

- Vi ser også at vurderingene fra Vitenskapelig råd er noe ufullstendig og lite ajourførte 
for Vefsna vassdraget. 

NB! Våre vurderinger er bygget på reetableringsprosjektet’s årlige rapporter, hvor 
utviklingen er grundig dokumentert. Vi støtter vurderingene på telleren i Laksforsen, el 
fiske og fangstrapporteringen, og i noen grad tilbakemeldinger fra vante fiskere (de som 
har utøvd fiske som «prøvefiskere»). 

- Fiskereglene er så tilpasset et fiske med stor utsettingsgrad (de siste årene har det 
ligget på rundt 80% utsatt fisk) at dette kan betegnes som et forvaltningstiltak. 

- Vi vurderer redskapsbruken som meget gunstig ut fra et c/r- opplegg. Og er forbauset 
over at dette ikke er tatt med i M. dir sitt forslag som de kom med i juni 2020. I deres 
forslag er det åpnet for at alle typer redskaper kan benyttes.  

- VeFi anser at noe økning av kvoter og at fisketiden økes med to uker er fullt forsvarlig 
ved å opprettholde den redskapsbruken som vi har nedfelt i fiskereglene. 

- De økningene av kvotene er helt nødvendige, vi ser at fiskepresset bare øker og da 
må vi kunne tilby flere kort. Hvis vi ikke kan operere innenfor de rammene opplistet 
ovenfor risikerer vi en form for anarki, hvor folk bare tar seg til rette, det blir det 
ingen god forvaltning av. 

- Gytbestandsmålet (GBM) for hele vassdraget vil etter all sannsynlighet være 
tilfredsstilt midtveis i denne revisjonsperioden. Da legger vi et GBM til grunn som 
ligger i størrelses orden fra 12 tonn til 14 tonn hunnfisk på hele vassdraget. 

 

- Det best mulige, for å balansere forvaltningen av vassdraget i den kommende 
revisjons perioden, ville være om vi kunne evaluere driften etter 2022 sesongen. 
Dette for å se om tiltakene vi ønsker fungerer, og at vi har et riktig satt GBM å 
«styre» etter. Vi vil ha så mange og sikrere parametere å styre etter da, at 
eventuelle korrigeringer vil komme tydelig fram. 
 
Mvh 
 
 
Bjørn Brodtkorb 
Styreleder/Dagligleder VeFi SA 
 
 
Vedlegg: Siste års rapport fra reetableringsprosjektet (NINA). 





Vefsnavassdragets fiskeforvaltning SA (VeFi SA) 
 

Innspill til Miljødirektoratets høringsrunde. 

Frist 06.09.2020 

Innspill fra VEFI er behandlet i styremøte den 25. august 2020 

UTTALELSE til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen 

 

§3 Forbud mot fiske ved utløpet av vassdrag med anadromt laksefiske 

Angående §3 mener vi at alternativ 1 må innføres 

Begrunnelse:  
Dette mener vi fordi det ved dette alternativet mulig å føre en kontroll med forbudet. Ved at det 
ikke er noen som skal fiske i denne sonen i fisketiden for anodrome laksefisk i vassdraget og det 
vil bli lettere og mer oversiktlig å utøve kontrollvirksomhet ved dette alternativet.   

§4 Fiske med kilenot og laksevarp 

VeFi mener at fiske med nøter og andre redskaper i sjøen ikke kan tillates.  

Begrunnelse: 
Grunnen til dette er at redskaper som fisker på blandede bestander i Vefsnfjorden er en trussel 
mot villaksen som går opp i elvene som er under oppbygging etter behandlingene mot 
Gyrodactylus. Flere av de små elvene har svake bestander av laks og sjøørret og det er stor risiko 
for at disse bestandene vil gå tapt om en ikke skiller på hvilken elv som beskattes. 
Samtlige elver i Vefsnfjorden er under oppbygging/reetablering og er underlagt strenge regler for 
åpning av fiske. 
Ingen av elvene har oppnådd tilfredsstillende gytebestandsmål (GBM) derfor er det strenge 
restriksjoner på hvor mye – og hvilken – fisk som kan avlives. Forvaltningslagene i elvene har 
tilpasset fiskereglene i forhold til dette og har regler som gjør det mulig å drive et fang-og-slipp 
fiske slik at det ikke blir avlivet eksempelvis hunnlaks over 65 cm. I elvene i fjordsystemet som 
har rapporteringsplikt ligger utsettingsprosenten på ca 80% av den totale fangsten. 
De strenge fiskereglene og kvoter som er innført i elvene er gjort for å hurtigst mulig kunne 
reetablere vassdragene og ha en forsvarlig forvaltning. En tilfredsstillende GBM ønskes oppnådd 
så raskt som mulig. 

VeFi mener at det å tillate bruk av redskaper på blandede bestander i Vefsnfjorden i alle tilfeller 
ikke må skje i den kommende perioden. Dette må tidligst vurderes når Miljødirektoratet har sikre 
tall på at alle elvene i fjordsystemet har tilfredsstillende GBM. 

Mvh  

Bjørn Brodtkorb 

 

Styreleder/Dagligleder VeFi 



 

 

 

 

 

 

 

 



Høringsforslaget fra Miljødirektoratet til nye 
fiskereguleringer i sjø og elv. Uttalelse om 
Færsetvassdraget. 
Bakgrunn.   

Hvert 5 år revideres fiskereglene for elver med anadrome fiskearter (sjørøye, sjøørret og 
laks). I vinter inviterte fylkesmannen i Nordland elveeierlagene om å vurdere gjeldende 
fiskeregler og å komme med innspill til eventuelle endringer i gjeldende regler. Endringene 
måtte begrunnes utfra en bærekraftig forvaltning av de aktuelle fiskeartene. Høringsfristen 
for gi tilbakemelding er 6.9.2020. 

I Færsetelva er det registrert en lokal laksestamme og en sjøørretstamme. Sammensetninga 
av fiske bestanden i vassdraget har tidligere vært kartlagt ved bruk av fangstfelle i 2013. Det 
ble den gang registrert 42 laks og 371 sjøørret i vassdraget. Fangstrapportene viser at 
sjøørret bestanden er god, for å skille stasjonær ørret fra sjøørret har vi en egen 
rapportering på brunørret i tillegg, men fortsatt kan det nok forekomme feilvurdering fra 
fiskerne. Uformell telling for noen år siden anslo laksestammen til å ha en gyte klar bestand 
på mellom 70 og 110individer, mens sjøørretbestanden er betydelig større. Både 
sjøørretbestanden og laksebestanden er styrket som konsekvens av at elva ble stengt i 5 år 
og deretter åpnet for sjøørret fiske slik at laksen har vært fredet i 10 år og er det fortsatt, 
mens sjøørretbestanden har vært beskattet de siste 5 år. 

Det fiskes i ca 900 m av 7,5 km lakse- og sjøørret førende del av vassdraget. Dette er 
flomvassdrag som ofte har den beste vannføringa tidlig på sommeren. For øvrig er det ved 
kraftig regn at det kan fiskes. Det har enkelte år vært så lav vannstand at fisk har dødd av 
mangel på oksygen og høg temperatur, et år førte dette til at elveeierlaget stengte elva. 

Vega kommune, som er den største grunneieren langs elva, har i et samarbeid med 
grunneiere gjennom flere år iverksatt tiltak for å redusere landbruksforurensningen og bedre 
vannkvaliteten i elva. Tiltakene som er gjennomført har en lyktes med.  

Vurderinger. 

Elveeierlaget selger i dag fiskekort og mottar fangstrapportering via internett, dette har 
lettet arbeidet og gir muligheter til å stoppe fisket ved lav vannstand og/eller ved høg 
temperatur. 

Gjeldende fiskebestemmelser gir mulighet for å fiske fra 15.7-til 15.8. i nedre del av 
vassdraget. Elveeierlaget har tidligere i år foreslått å utvide fiskesesongen ved å flytte fram 
starttidspunkt til 15.6. samt å forlenge strekninga med ytterligere 2km. Dette fordi en ønsket 
å øke tilgjengeligheten ved fiske i perioder med god vannføring. 

Fylkesmannen har i sin saksbehandling foreslått utvidelse av fiskesesongen til 15.6 med en 
kvote på 150 sjøørret uten at fiskestrekninga endres.  

I Miljødirektoratets forslag til nye fiskereguleringer foreslås ikke endringer i forhold til dagens 
bestemmelser altså fisketider fra 15.7.til 15.8. 



Uttalelse til høringsforslaget: 

Elveeierlaget viser til Miljødirektoratets forslag og ber om at de foreslåtte fisketider for Færsetelva 
endres til perioden fra 15.6. og varer til 1.8. hvert år. Dette for å oppnå fiskbare forhold når 
vannstanden gir høve for det. Vannstanden reguleres med nivåmerker i Rørøyfossen og i 
Færsetvatnet slik at elva er fredet ved lav vannsatand. 

 

André Møller 

Ordf i Vega , og leder i elveeierlaget 



Høringsuttalelse  fra ØJFF til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag, 
nærmere bestemt Alsvågvassdraget. 
 
Øksnes Jeger og Fiskerforening registrerer at det i høringsutkastet foreslås en kraftig innskjerping av 
fisketiden i Alsvågvassdraget. 
Slik vi tolker forslaget, innskrenkes fisketiden i vatnene for laks til bare i juli måned, for sjøørret og 
sjørøye 14 dager mindre i slutten av sesongen. Fisketiden for Alsvågelva foreslås til juli, det er også 
strengt jfr. vår begrunnelse under. 
 
I gjeldende driftsplan for vassdraget er det pt. ikke satt endelig gytebestandsmål (GBM), og innspill 
fra miljøvernavdelingen er på 120 og ØJFF har foreslått 60 stk. holaks. 
Norsk Villaksforvaltning og ØJFF har engasjert Ferskvannsbiologen AS (ved ØKH) til å komme med 
tilråding på GBM. 
 
Det er slik ØJFF erfarer ikke noe som taler for en innskjerpelse av fisketiden i elv og vatn. 
Det ble allerede i 2006 innført en særdeles streng kvoteregulering på inntil 1 laks/fiskedøgn og 3 
laks/år per fisker i elv og vatn. 
Det er viktig at fiskerne er tilstede i vassdraget hele fiskesesongen, og spesielt på høsten. Derfor 
oppfatter vi kutt i fisketid i vatnene på høsten som ikke tilrådelig. 
 
Fangststatistikk i perioden 1989-2018 viser at det fanges om lag 100 laks/år i vassdraget. I sesongen 
2020, som har vært et spesielt vått år med høy vannføring hele sesongen, ligger det an til vel 160 laks 
for vatn og elv. 
Vassdraget er følsomt for tørrår, og vi har erfart i slike år at laksen kommer i store stimer seint på 
høsten med flom. 
 
ØJFF sitt innspill til ny fiskeforskrift er følgende: 
Alsvågelva:    L+SØ+SR: 01.07-17.08 
Alsvågvatnet/Lillevatnet:  L: 01.06-17.08  /  SØ: 01.06-14.09  /  SR: 01.06-14.09 
 
Forslaget til ny fiskeforskrift fom 2021, slik det foreligger nå: 
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