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Referat fra møte nr. 2-2017 i Koordineringsgruppa for tiltak mot 

Gyrodactylus salaris på Helgeland, 28.mars 2017 
 

Møtet ble avholdt som telefonmøte kl. 1200-1330 

 

Deltakende:   

Tore Vatne (TVA), Fylkesmannen i Nordland (FMNO) 

Anne Kristin Jøranlid (AKJ), Miljødirektoratet (MDir) 

Liv Norderval (LNO), Mattilsynet (MT) 

Tor Ness (TNE), Statkraft (SK), Sak 1. 

Thomas Bjørnå (TBJ), VI/MON KF, Sak 1. 

Espen Holthe (EHO), Veterinærinstituttet (VI) 

 

Tore Vatne ledet møtet.  

 

 

 

Sak 1. Fiske i Vefsnaregionen- vurdering søknader og vedtak 

Deltakerne på koordineringsgruppemøtet diskuterte den innkommende søknaden fra VeFi. Det er 

søkt om å selge 400 ukeskort, der det kan avlives en laks og en sjøørret pr. ukeskort. Det er søkt om 

fisketid fra 15.07-31.08, med et utvidet fiske etter sjøørret frem til den 14.09. Det er søkt om å gjen- 

utsette inntil fem fisk pr dag på ukeskortet.  

 

Deltakerne på møtet mente at en potensiell fangst på 14.000 fisk er for mye og at 

gjenutsettingsandelen må reduseres og/eller at antall fiskedøgn må reduseres. 

 

Det ble også diskutert om hvordan behovet for uttak av prøver til dokumentasjon i 

reetableringsprogrammet burde gjennomføres.  

 

Koordineringsgruppa konkluderte ikke i forhold til den innsendte søknaden på dette møtet, men ble 

enige om at det skal forfattes et felles notat fra de deltakende institusjoner til Miljødirektoratet med 

forslag og vilkår til hvordan fisket i 2017 bør utøves. 

 

Mattilsynet har også mottatt søknad fra VeFi angående dispens fra områdeforskriften. Mattilsynet 

vil se de to søknadene i sammenheng. Det er behov for at Mattilsynet og Miljødirektoratet 

koordinerer sine vedtak. 

 

 

 

Sak 02 Leirelva i Leirfjord, hva gjøres i og med sperra 

Leirelva og Ranelva i Leirfjord ble behandlet i 2006, i så måte ligger disse elvene langt foran de 

øvrige elvene i smitteregionen med tanke på vanlig gang i friskmeldingsprogrammet.  

 

Sperra ble bygd i 2008, og siden den gang har det vært en nedgang i antall oppflyttede fisk av både 

sjørøye og sjøørret over sperra. Om dette er en funksjon av sperra, om løpet nedenfor trappa i sperra 

er endret i disse årene slik at fisken går på trappa i mindre antall eller nedgangen skyldes andre 

årsaker, er usikkert. Det ble i 2016 registrert over 600 sjøørret i Leirelva under drivtelling og 
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oppflyttet over 500. Av sjørøye ble det flyttet opp 208 individ, det ble ikke registrert sjørøye under 

drivtellingen. 

 

Mattilsynet må undersøke om det trengs et vedtak fra de angående åpning av sperra. En må også 

vurderemuligheter for delvis åpning av sperra eller om den skal fjernes i helhet må også vurderes. 

 

Sak 03 Friskmelding av Vefsnaregionen-oppslipp av laks etc 
Det er i 2017 fem år siden avsluttende behandling av Vefsnaregionen. Etter normalt 

friskmeldingsprogram friskmeldes regionene etter innsamling og undersøkelser av lakseunger i fem 

år, tilsvarende maksimal smoltalder (4 år) + ett år. Vefsnaregionen er spesiell i så måte, fordi 

røyebestandene i Fustavassdraget også var infisert med lakseparasitten. En friskmelding av 

innsjøområdet i Fustavassdraget må derfor baseres på friskmelding av røyebestanden, og dette vil ta 

tid. 

 

Det er Mattilsynet, ved regionalkontoret på Helgeland, som friskmelder regionen. Det er imidlertid 

ikke tatt stilling til om regionen kan friskmeldes differensiert, det vil si at en om mulig kan 

friskmelde alle vassdrag bortsett fra Fustavassdraget. En slik løsning må diskuteres internt i 

Mattilsynet og i Nasjonal styringsgruppe for gyrobekjempelsen. 

 

det kan vurderes å samle inn en større mengde laks i Laksforsen for oppslipp om en differensiert 

friskmelding av regionen kommer tidsnok i 2017. Denne fisken må slippes opp tidlig i oktober 

grunnet start av gyting, sannsynligvis i midten av oktober. 

 

Opphavskontroll av fisk som skal slippes opp er obligatorisk. En slik kostnad må vurderes mot 

muligheten for at det ikke blir oppslipp. Prøver kan uansett samles inn og oppbevares til en vet om 

friskmelding kommer. En kan regne med å ha prøvesvar på opphavskontrollen i løpet av få dager 

etter innsendelse av skjellprøver til genetisk testing. 

 

Sak 04 Ranaelva, fiske etc 

Det har kommet søknad fra Nedre Ranaelva Forvaltningslag angående overvåkningsfiske i 2017-

2021. Det søkes om et fiske for uttak av fisk som etter størrelsesklasser ikke kan høre til i Ranaelva i 

årene frem til 2019, og et prøvefiske i 2020. Det søkes ikke om et fiske etter sjøørret. 

Forvaltningslaget foreslår et forsiktig fiske etter laks i 2021 om gytebastandsmålet er oppnådd. 

Koordineringsgruppa tok ikke stilling til søknaden på dette møtet, men vil komme med innspill til 

Miljødirektoratet, etter samme mal som for søknaden fra Forvaltningslaget i Vefsna. 

 

 

Referent: Espen Holthe 

 

 

 

Referat legges ut på fylkets nettsider og sendes ut til alle på observatørlista. 

 


