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Ekstrakt: 
I 1988 ble det foretatt elfiske av laksunger i 
Enningdalselv for å bestandsestimere laksunger og 
samtidig undersøke vekst og ernæring. 
Fangster av gytelaks i elva i 1987 og 1988 gav 
grunnlag for alder- og lengdefordeling, vekt, 
smolt- og gytealder og omfanget av garnskader. 
V i fikk tilgang på data for laksefisket i lddefjorden og 
Svinesund. Bestandsestimatene av 0+ og resultater fra 
laksefisket i sjøen gav grunn til å anta at beskatningen 
av laksen i sjøen er for stor. 



FORORD 

Laksen i Enningdalselva er den sørøstligste laksebestanden i Norge. 
Siden Iddefjorden er grensefjord med Sverige er også forvaltningen av 
laksebestanden et felles norsk-svensk ansvar. I forbindelse med 
ønsket om nye fiskregler for laksefisket i Iddefjorden var det 
nødvendig med en fiskebiologisk undersøkelse av laksebestanden. 

Undersøkelsen er gjennomført med finansiell støtte fra Direktoratet 
for naturforvaltning. Cand.scient. Pernille Bruun har vært ansvarlig 
for prc:sjektet og har også skrevet rapporten i samråd med fiskefor
valter ,t\.sbjørn Vøllestad, ·som har hatt det faglige ansvar. 
Aage Kr· ;unarics, Stein R. Moe og Heidi Hansen har del tatt i 
feltarbeidet. 

En spesiell takk for godt samarbeid rettes til Arbeidernes Jeger og 
Fiskerforening - Halden, Enningdalen fiskevernforening, Idd og Marker 
laksestyre og fiskenamnden i GBteborg og Bohuslan. 

Moss, januar 1989 

AL-~--;:_,e_~ 
A~øllestad 

fiskeforvalter 
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INNLEDNING 

Det foregår et betydelig fiske etter laks i lddefjorden og Svinesund. Fisket etter 

anadrome laksefisk i dette området er regulert av en konvensjon mellom Norge og 

Sverige fra 28. januar 1949 (vedlegg 1 ). 

Dette regelverket skiller seg fra de reglene som gjelder ellers i Norge (Lov om 

laksefisket og innlandsfisket av 6 mars 1964) på en rekke punkter. 

De viktigste forskjellene er: 

-- Arsfredningen i konvensjonsområdet strekker seg fra 

25 august til og med siste dag i februar. Ellers i 

Norge varer årsfredningen fra og med 5. august 

til og med 30. april. 

-- Ukt fredningen i konvensjor'sområdet varer fra lørdag 

kl. 18.00 til mandag kl. 6.00. Ellers i Norge er det 

ukefredning mellom fredag kl.18.00 og mandag 

kl.18.00. 

-- l konvenjonsområdet kreves det bare 50 meters 

avstand mellom fiskeredskapene (vesentlig 

kilnot og krokgarn). Ellers i Norge må det være 

100 meter mellom redskapene. 

-- Paragraf 4 i konvensjonen dreier seg om avstanden mellom 

fiskeredskapene i sjøen. Redskaper omfatter i dette tilfellet 

kilnøter og bortngarn og .ik!s..e.. krokgarn som er det mest brukte 

redskapet i konvensjonsområdet. 



Laks som fiskes i konvensjonsområdet er vesentlig laks som skal gyte 

Enningdalselva (en liten del av laksen i området skal gyte i Glomma). 

De spesielle regelene for laksefisket i konvensjonsområdet har flere uheldige 

virkninger på laksebestanden i Enningdalselva. 

Den reduserte årsfredningen fører til en uønsket beskatning av vinterstøinger. 

Disse fiskene står i elva til ut i april og vil til tross for at fisket" etter vinterstøinger 

er forbudt, ha store sjanser for å gå i garna på vei ut i fjorden. 

Den korte avstanden (50m) mellom fiskeredskapene i konvensjonsområdel 

gjør at garna står svært tett. Dette vil føre til at omfanget av garnskadet fisk blir 

større enn det normalt ville vært. l tillegg gjør mangelen i paragraf 4 i konvensjonen 

at krokgarn f.eks kan settes i lange rekker unten krav til avstand. 

Det er særlig krokgarn, det mest brukte fiskeredskapet i området, som 

forårsaker garnskadene. l en undersøkelse på laksebestanden i Vefsna fant man at 

garnskadet fisk har mindre mulighet til å gjennomføre en vellykket gyting, enn 

uskadet fisk (Berg et al 1986). 

Fra norsk side er det tatt initiativ for å få endret konvensjonen (Vedlegg 2}. 

Sportsfiske! etter laks i Enningdalselva varer fra og med 1. mai til og med 31. 

august. Tidligere ble det fisket med laksekar i elva., men bruken av dette karet 

opphørte tidlig på 1980--tallet. 

l tillegg til grunneiere med fiskerettigheter er fisket i elva organisert av to 

fiskeforeninger, Arbeidernes jeger og fiskeforening og Enningdalen fiskevernforening. 

Gjennom et samarbeid mellom fiskeforvalteren i Østfold og de to fiskeforeningene har 

det vært mulig å registrere størsteparten av den laksen som blir fanget i elva. Data 

som foreligger for denne laksen er tidspunktet for fang'3t i elva, lengde og vekt på 

fisken, vekst og kjønn- og alderssammensetning i laksebestanden og omfanget av 

garn skader. 
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Overbeskatning av laks som skal opp i elva for å gyte vil ha negativ effekt på 

produksjon av laksunger i elva. For å undersøke om dette er tilfelle ble det i 1988 

foretatt bestandsestimering av laksunger på flere lokaliteter i elva. Det ble samtidig 

samlet inn en del laksunger til studier av alder, vekst, kondisjon og ernæring. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Enningdalselva ligger i Halden kommune, Østfold. Elva renner fra 

svenskegrensen og ut i lddefjordens sydende, en strekning på ca. 13 km (figur 1). l 

løpet av denne strekningen har elva et fall på 37 meter. Fra Kirkevatnet og ned til 

Rødsvatnet, en strekning på 5 km., faller elva ca. 20 m Fra Rødsvatnet og ned til 

lddefjorden er fallet ca. 17 m på en strekning på 2.5 km. Elva er følgelig mer preget 

av strykpartier på den nederste strekningen. 

Vannkvaliteten i elva er tilfredsstillende med en pH på 6.5 og liten menneskelig 

påvirkning (Oiofsson 1986). Elva som har et nedslagfelt på 779 km2, har normalt 

stor vannføring, uten at det foreligger noe eksakt tall. 

Temperatur- og nedbørdata foreligger for området rundt Enningdalen fra 

Prestebakke meteorologiske stasjon. Figur 2 viser lufttemperaturen i perioden fra 1.5 

til 30.9 , figur 2 månedsmiddeltemperatur for perioden januar--september og figur 4 

viser antall mm 11edbør falt etter 1.5 1988. 

l juni var total nedbørmengde 48 mm (77% av det normale), i juli 213 mm (263% 

av det normale) og i august 103 mm (113% av det normale). l september og 

oktober falt det også mye nedbør. Den kraftige nedbøren førte til en økning av den fra 

før av store vannføring i elva. 

l forbindelse med Landsplan for verneverdige områder ble det foretatt en 

inventering av Enningdalen /m Enningdalselva og indre del av lddefjorden. Resultatene 

fra inventeringen er utgitt i en egen rapport (Borgstrøm et al. 1974). Ved 

inventeringen fant man 20 fiskearter i Enningdalselva. Det ble registrert følgende 18 

ferskvannsgytnde arter: Abbor, hork, sik, lagesild, sjøørret, laks, gjedde, laue, 

brasme, mort, sørv, vederbuk, gullbust, ørekyt, tre-pigget stingsild, steinsmelt, 

bekkeniøye/elveniøye og havniøye. l tillegg ble det fange ål og skrubbe. 
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Figur 1. Kart over Enningdalselva med stasjoner for elfiske inntegnet. 
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Enningdalselva er Norges sørøstligste lakseførende elv. l forbindelse med dette 

har elvas beskaffenhet når det gjeldet laksens gyte- og oppvekstmuligheter i elva vært 

undersøkt. På grunnlag av de vurderingene som ble gjort har jeg tegnet et kart hvor 

elva er inndelt i 1 o soner (grove) (figur 5). Sonene er nærmere beskrevet i tabell l. 

Laks gyter på rennende vann og foretrekker gyteplasser med grov grus i 

bunn materialet. Lakseparr trives best på hurtig rennende vann med-grus og steinbunn 

hvor der er godt om skjulesteder (Hansen 1987). 

Til denne undersøkelsen ble det valgt ut 1 o stasjoner (figur 1 ). Stasjonene ble 

valgt ut tilfeldig. Man måtte imidlertid ta hensyn til om lokaliteten egnet seg for 

elfisking (dybde, vannføring). De 1 O stasjonene er relativt like når det gjelder 

parametre som dybde, bunnsubstrat og vannføring. Dybden varierte fra 0.5 til 1 m og 

substratet bestod av små til store stener. 

i 
l 
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Figur 5. Kart over Enningdalselva med soner innt,gnet. 
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Tabell 1. Karakteristikk av 1 O soner i Enningdalselva. 

Karakt eris t ikk 
Str ekning Areal m2 Gytehabi tat Oppveksthab i tat 

100000 
~. 37500 L 

3 37000 

l 4 ,~,1000 
c. l 40000 l J l 

L~L_l 
250C'O 
10000 
SOCJOO 
6000 
27500 

Dårlig t il middelsgodtegnet Dårlig ti l m i ddelsegnet l 
l"lidde l sgodtt i 1 godtegnet Midde lsgodtt i l godtegnet l 
Dår 1 i g egnet Dår l ig egnet '1 

Dår lig ti l miudel sgodtegnet Dårli g ti l middel sgodtegnet 
Dårlig egnet D.3rli g egnet l 
Går l i g ti l mi dele l sgodt egnet Dårlig ti l m 1 dde l sgod t egne r 
Dår l igegnet Dårl 1g egnet l 
Dårlig egnet J·1iddelsgodtegnet l 
r·1 i dde l sgodtt I l godt egnet ll l"li dde 1 s god t egnet j 

-=-------L:Dår l LQ _~gnet . God t egnet _ 
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MATERIALE OG METODE 

Material e 

Materialet består av 260 og 98 gytefisk fra henoldsvis 1987 og 1988. 

Laksunge-materialet består av fisk fanget 27.6, 28.6, 17.7, 26.10 og 16.11 

1988 (Tabell 2 og Tabell 3) på 9 forskjellige stasjoner. 

Tabell 2. Totalt antall fisk talt på de forskjellige stasjonene med oppgitt areal, 

gjennom sesongen. 

Dato St as j cn Areal , m2 1Ant .)l Jiaks j 

· o~a l t 

27-28 6 l 135 1( 

2 108 ., 
L 

3 lOS o 
4 lOS 3 
5 105 39 
6 120 54 
7 100 26 
8 40 ~-? L ,_ 

9 100 30 

1 7.e 6 120 < 
._) 

9 100 2 

19.9 6 120 .3 4 
7 100 6 

26.10 6 120 IS 

16.11 6 120 13 
7 100 32 



Dato 27 - 28.6 17 .8 19.9 l 26. 10 ---] G~r~~ lengd< Stasjon n lengde il lengde n 
l 17(18) ~3 

l l 2 2 ( 17) --
3 l o ( 1) --
4 3 (6) 46 
5 39 (40) 39 
6 :,4 (54) 3.7 3 (5) -- 34 (34) l 6 o 
7 26 (30) ~.3 

6 (4) j_ 6 g 
8 22 (23) --

9 30 (43) 44 2 (6) --
- ~ --- - -~ 

--: manglende lengdeverdier eller for lite antall f isk 
n: antall fisk . Tal l i parentes gir titalt antall fisk 

gjennomsnit telige l engder er angitt i mm 

l 
l 

l 
l 

' l 

I S { 16) l 63 

l 
l 

- l 

Tabell 3. Antall laks 0+ og gjennomsnittlig lengde på hver stasjon 

-L-.... _16.11 

, ~de 

l 
l 
l 

! 
3 (i 4) l 6 5 

57 (53) 7 8 

__,_ 
1\) 



Metoder 

FANGSTMETODER 

For hver gytefisk fanget på den elvestrekningen Arbeidernes jeger og 

fiskeforening forvalter, er det fylt ut en skjellkonvolutt med opplysninger om 

fangstdato, fangstredskap, fiskelengde og vekt og eventuelle garnskader på fisken. 

Konvoluttene inneholdt skjellprøver til aldersbestemmelse av fisken. Materialet 

består også av noen laks fanget av Enningdalen fiskevernforening. 

Registrering av garnskader på laksen har ikke fungert fullt ut, noe som har ført til et 

underestimat av skadet fisk i materialet fra begge år. 

Til innsamling av ungfisk ble det benyttet et elektrisk fiskeapparat. 

l juni ble det fisket )å ni stasjoner. På sek: av disse ble fiskeri sluppet ut igjen etter 11 

fiskens ~ngde var egistrert. 

Stasjon 6 og 9 ble valgt ut til senere undersøkelser og fisk fanget her ble 

frosset ned. Fisk fra stasjon 8 ble sendt inn til Gyrodactylus-undersøkelse. 

Vannføringen i elven var så stor i perioden juli--november at det var umulig å fiske 

på stasjon 9. Stasjon 7 ble derfor valgt istedet. Dette har ført til at det bare er fra 

stasjon 6 det foreligger et kontinuerlig materiale. 

1 3 



PRØVETAKING 

Laksungene ble veid til nærmeste 1.0 gram. Lengden ble målt til nærmeste 

millimeter fra snutespiss til ytterste flik på halefinnen, når halefinnen var naturlig 

utstrukket. 

Skjell til alderbestemmelse ble tatt fra det stedet på fisken ·hvor skjellene 

dannes først. Hos laksefisk skjer dette langs sidelinjen mellom ryggfinnen og 

fettfinnen (Nordeng og Jonsson 1978}. Begge ørestenene ble dissekert ut. 

Det ble tatt mageprøver av samtlige fisk. Magesekkens fyllingsgrad ble gitt 

verdier fra O til 5, hvor O angir tom mage og 5 helt full mage. Spiserøret og 

magesekken ble tømt for innhold fra pylorus-innsnevringen til munnåpningen. 

Innholdet ble konservert på 96% etanol. 

BEAR1EIDING AV "J1ATERIALET 

Aldersbestemmelse 

Aldersbestemmelsen er for gytelaksen basert på skjell og for lakseungene 

basert på skjell og ørestener. Skjellene ble forstørret og lest ved hjelp av et 

Microfiche apparat. Skjellsonene ble tegnet av på en papirstrimmel og målt til 

nærmeste millimeter. Ørestenene ble lagt i en skål med 96% etanol og lest ved hjelp 

av en binokolarlupe. 

l skjellmaterialet fra gytelaksen hendte det at skjellene var uegnet til bruk i 

aldersbestemmelsen. Dette gjaldt 13% av fiskene i materialet fra 1987. Disse fiskene 

kunne derfor ikke aldersbestemmes. 

Gytelaks har i rapporten fått aldersbetegnelsen x.y hvor x står for antall år i elven og 

y står for antall år i sjøen. Eks. Laks 2.2 vil bety laks med 2 år i elven og 2 år i sjøen. 

14 
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Beregning av kondisjonsfaktor og vekst 

For å finne ut hvilken kondisjon +aksen var i, ble Fultons kondisjonsfaktor 

beregnet. Faktoren ble beregnet ved hjelp av formelen 

K = 1 00 * vekt/lengde3 

Ved tilbakeberegning av vekst har jeg antatt at fiskelengden øker proporsjonalt 

med skjellradius (Lea 191 O) . Tilbakeberegning av veksten for hver fisk ble gjort med 

Leas formel 

hvor Ln er fiskelengden da vintersone n ble dannet, L er målt fiskelengde, Sn er 

skjellradius da vintersone n ble dannet og S er total skjellradius. 

1 5 
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Mag eprøvean alysene 

Ved analysering av mageprøvene ble disse overført til en telleslede (Eigmork 

1959) . Næringsdyrene ble bestemt til orden eller familie. Når det gjelder inesektene 

ble det skilt på forskjellige stadiene, henholdsvis mellom nymfe og imago og mellom 

larve, puppe og imago. 

Antallet av hvert taxon ble registrert, og det ble angitt en volumprosent på øyemål, 

ettersom hvor mye de forskjellige utgjorde av det totale volum. Det ble regnet ut en 

gjennomsnittlig volumprosent for fisk som hadde mageinnhold. 

Bes tandses time(ng 

Bestandsestimering av laksunger ble utført etter metoden med 3 gangers 

avfisking (Zippin 1958, Libosvarsky 1967, Karlstrøm 1976, Bohlin 1984). 

Stasjonene med et kjent areal, ble fisket over tre ganger med tilnærmet lik 

fiskeinnsats hver fiskerunde. Mellom hver fiskerunde var det et opphold på ca. 30 

minutter. 

Metoden gir et underestimat av bestanden fordi : 

1. Muligheten for å elfiske kvantitativt begrenset seg til de områdene i elven som ikke 

var for dype og ikke hadde for stor vannføring. 

De elfiskbare områdene utgør derfor bare en liten del av det totale arealet i elva. 

2. Vannføringen i Enningdalselva er normalt stor. l juli, august og september falt det 

store nedbørmengder som førte til en meget stor vannføring. 

1 6 



Dette gjorde at fangbarheten av fisken ble lav. 

På grunn av et relativt lite antall fisk ble fangbarheten av 0+ laks beregnet på 

grunnlag av det totale materialet av 0+ (som anbefalt av Bohlin 1984). 
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RESULTATER 

Gyte laks 

Oppgangen av laks Enningdalselva 

Et bilde av laksens oppvandring i elven fås via fangsttallene fra stangfisket hvor 

en økning i fiskeutbyttet er tolket som en økt oppgang av fisk i elven. En nedgang i 

utbyttet er tilsvarende tolket som en redusert oppvandring. 

Stangfisket i Enningdalselva kan starte 1.5 og slutter 31.8. Arbeidernes Jeger 

og Fiskeforening har imidlertid utsatt ··iskestarten til 15.5 på grunn av det store antall 

vinterstøinger i !:mgstene før denne tid Den første fisken be tatt 15.5 både i 1 98~· og 

i 1983 (Figur 6 C'J 7). l 1987 hadde stusteparten av fi sken gått opp i elven før 25de 

juli, med hovedty 1gden i månedskiftet rnai-juni og i midten av juli. l 1988 vandret 

størsteparten av fisken opp i elven i juli. Laksen gikk altså senere oppe i elven i 1988 

enn i 1987. 

Basert på fiskeutbyttet var oppvandring av gytefisk større i 1987 enn i 1988. l 1987 

ble det fanget 260 laks, mens det i 1988 bare ble fanget 98 fisk. 

Lengde,vekt og aldersfordeling 

l sesongen 1987 ble det fanget 260 gytemoden laks. Disse fordelte seg i 

lengdeintervallet 40 til 111 cm (Figur 8). Laks som hadde vært 3 år i sjøen var, ikke 

uventet, større enn laks med 2 år i sjøen (Figur 9). Lengdefordelingen til laks fanget i 

mai, juni og juli var signifikant forskjellig (Figur 1 O) . Dette skyldes oppgang av 

større fisk i mai og tildels i juli, i forhold til senere i sesongen. l august var antall 

fisk for lite til å kunne si noe om lengdefordelingen i forhold til de andre månedene. 

i 8 
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Den største andelen (76%) av laksen oppholdt seg 2 år i sjøen før gytevandring opp i 

elven. En mindre andel (23%) var 3 år i sjøen.før oppvandring. Det ble registrert en 

tert, dvs. fisk med bare 1 år i sjøen og 2 laks med 4 år i sjøen. 

l sesongen 1988 ble det fanget 98 gytemoden laks som fordelte seg i lengdeintervallet 

51 til 105 om (figur 11). 
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Figur 9. Lengdefordelingen til laks 2.2 og 2.3.fanget i 1987. 
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Det var ingen signifikant forskjell på lengdefordelingen til laks i 1987 i 

forhold til i 1988.1 likhet med 1987 hadde størstparten av fisken som ble fanget i 

1988 (97%) en smoltalder på 2 år. Resten av fisken var tre år ved utvandring til 

sjøen. 76% av laksen opphold seg 2 år i sjøen før gytevandring opp i elven. De 

resterende (24%) vandret opp i elven etter 3 år. 
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Figur 11 . Lengdefordelingen til laks fanget i 1988 

Gjennomsnittlig vekt for laks med 2 år i sjøen var 3.94 kg (1987) og 3.77 kg 

{1988}. For laks med 3 år i sjøen var gjennomsnittlig vekt 8.57 kg {1987) og 8.61 

kg {1988). 

Tilbakeberegnet vekst 

Veksten ble tilbakeberegnet for laks med alder på henholdsvis 2.2, 2.3 og 3.2 

år (figur 12 og 13). For laks fanget i 1987 gjaldt det at 2-årig smolt hadde en 

tilbakeberegnet gjennomsnittlig lengde på 14.1 (laks 2.2 ) og 15.7 cm (laks 2.3}, 

mens 3-årig smolt hadde en gjennomsnittlig lengde på 16.6cm. l 1988 var tilsvarende 

lengder 14.0cm (laks 2.2) og 16.0cm (laks 2.3). 
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Etter det første året i sjøen var det liten forskj ell i størrelsen på de tre 

gruppene av fisk (tabell 4). Etter to år i sjøen var fisk som skulle gyte inneværende 

år mindre enn fisk som ikke skulle gyte før året etter. Det var liten forskjell på den 

tilbakeberegnete veksten til laks fanget i 1987 og i 1988. 

Tabell 4. Lengde etter 1--3 år i sjøen for laks 2.2, 2.3 og 3.2 i 1987 og 1988 . 

.---------r-----·-- -·- r -· ·- - . . ·----- - ----------------, 

Ar 

1987 

988 

l 

Kondisjonsfaktor 

Alder 

Laks 2 2 
Laks 2 3 
Laks 3 2 

Laks 2 2 

l 

' l i 
l 
l 

l 
Laks 2 3 j 

1 /Jr 1 5 Jøen 

50,1 
5Ll ,3 
il9,5 

49 5 
50, :2 

Lenqde (c.rn .i 

2 år 1 SJøen 

69,7 
80,9 
63,5 

68 9 
78 

3 år i sjøen 

92 
l 

l 91 

Kondisjonsfaktoren ble beregnet for laks 2.2 og 2.3 fanget i 1987 og 1988 

(antall laks 3.2 var for lite) (Figur 14 og 15). 

Fisken var i god kondisjon både i 1987 og i 1988. Bortsett fra i mai 1987 hadde laks 

med et sjøopphold på 3 år en høyere kondisjonsfaktor enn laks med 2 år i sjøen. l 

1987 var kondisjonsfaktoren for laks 2.2 høyest i mai, men den for laks 2.3 var 

høyest i juli. 

l 1988 hadde begge aldersgruppene av laks høyest kondisjonsfaktor i juni. 
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Figur 15 Kondisjonsfaktor for laks 2.2 og 2.3 fanget i 1988. 



Garnskadet fisk 

l 1987 var 15.8% av laksen garnskadet. Tilsvarende tall for 1988 var 24.5% 

(figur 16 og 17). Andelen av skadet fisk i 1987 og 1988 var størst i henholdsvis mai 

og i juni. Garnskadet fisk fordelte seg over hele lengdeintervallel. Den to-toppete 

lengdefordelingen til garnskadet laks gjenspeiler den to-loppete totale 

lengdefordelingen . 

Kjønnsfordeling og repetert gyting 

Kjønnsfordelingen var som 1 :1 alle månedene i 1988. 

Av 9 laks fanget i 1987, hadde 4 hunnlaks og 5 hannlaks merker i skjellet etter 

tidligere gyting. En av disse, en hannfisk med 4 år i sjøen, hadde merker i skjell~ne 

etter to tidligere gyting. Antall repeterte gytere utgjorde 3.5% av fangsten. 

l 1988 ble det ikke regis trert repeterte gytere. 
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Figur 16. Lengdefordelingen til garnskadet laks fanget i 1987. 
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Laksunger 

Lengdefordeling og vekst 

Figur 18 viser lengdefordelingen til lakseungene i juni, basert på alle 

stasjonene. Lakseungene var fra 30 til 142mm. Den to-toppete lengdefordelingen angir 

at to årsklasser er tilstede. Smolten hadde vandret ut på denne tiden. 
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Figur 18, Total lengdefordeling av laksunger i juni. 

Figur 19 viser lengdefordelingen til 0+ laks på stasjon 6 gjennom hele 

sesongen. l juni var 0+ laks fra 30 til 47mm. l september var fisken blitt fra 48 til 

75mm, i oktober 55 til 70mm og i november 56 til 83 cm. Gjennomsnittlig lengde for 

laks 0+ steg fra 37mm i juni til 65mm i november. 
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Figur 19. Lengdefordeling til laks 0+ på stasjon 6. 

~ 
80 

0+ laks p{ stasjon 7 var større enn 0+ laks på st<:.sjon 6 (figur 20). 

Dato: 

• :286 o )g q 

~ :cli.::· 
~ i6 l! 

l juni ' ar fisken ~ ~ stasjon 7 fra 39 til ~Smm og i november fra 52 til 101 mm. Dette 

gir en gjennomsnittlig lengde i juni på 4 3 og i november 7 Bmm. 

Materialet av laks eldre enn 0+ er for lite til å kunne si noe om veksten gjennom 

sesongen. Stasjonene sett under ett var fisk eldre enn 0+ (inkluderer 1 + og 2+), i 

juni gjennomsnittlig 113mm (n=42), i august 110mm og i november 131mm (n=4) 

lange. 
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Figur 20. Lengdefordelingen til laks 0+ på stasjon 7. 

Kondisjonsfaktql 
l 

• 28 .6 
o 16.11 

Figur 21 viser kondisjonsfaktoren til 0+ laks fanget på stasjon 6 og 7, gjennom 

sesongen. På stasjon 6 var kondisjonsfaktoren til 0+ laks 0.95 i juni, sank så noe i 

august til 0.9 og steg til 1.06 i november. 

På stasjon 7 var kondisjonsfaktoren i ~ep·tember 0.92 og i november 1.01 

( kondisjonsfaktoren i juni var ikke mulig å beregne, da vekten på fisken ikke ble 

registrert) . 
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Figur 21. Kondisjonsfaklor for 0+ på stasjon 6 og 7 gjennom sesongen. 

Ernæ ing 

Næringsvalget til 0+ gjennom sesongen er vist i figur 22. På alle fangstdaloene 

var døgnflue-nymfer og vårflue-larver de viktigste næringsdyrene. Andre grupper av 

betydning for fisken var fjærmygg i juni og billelarver i september. l oktober og 

november var asellen (Ase/lus aquaticus) et viktig næringsdyr. 

Fyllingsgraden hos 0+ er vist i figur 23. Fyllingsgraden varierte lite gjennom 

året. Den var høyest i september og lavest i november. 



l()( 

<:lO 

8(1 • Døgnflue, n 
/0 r2 Steinflue,n 

...... la vår flue , 1 
~ ._, æ Bi lle, l+ i m 
e § Fjærmygg, l •o = o l<nott, l• p ... 
o 
> G Over f latelnsek 

20 
§ Ase l l 
~li) Ubestemt 

1 ~) 

o 

Måned 
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Figur 23 Fyllingsgrad hos 0+ fanget på stasjon 6 gjennom sesongen. 
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Tetthet og bestandsestimering 

De estimerte bestandstetthetene av 0+ er gitt i tabell 5. 

På fire av stasjonene i juni var det ikke mulig å estimere 0+ bestanden enten fordi 

antall fisk var for lite, eller fordi avfiskingene gav flere fisk andre og tredje gang enn 

første gang. 

Som følge av at fangbarheten (p=0.31) var liten, er estimatene generelt blitt for lave. 

Estimatene vil derfor ikke gi et riktig inntrykk av størrelsen av 0+ bestanden på de 

forskjellige stasjonene. Dette er tydelig på stasjon 6 der estimatene varierte fra 83.8 

0+/1 oom2 i juni til 13.4 0+/10om2 i oktober. 

Det ble ikke foretatt bestandsestimering av eldre fisk på grunn av få observasjoner. 

Tabell 5. Te'~hetsberegninger av lal<.s 0+ på 5 stasjoner i Enningdalselva 1988. 

1

oato Stasjon N..-,...!00m2 5'E(N.J j 

l '27-28 .6 4 3 .0 
5 53 .t::! 17 .O l 6 83 .8 19.8 
7 32.6 13.6 l 
9 46 .0 14.6 l 

19 .9 6 3 1 .5 12.2 

126.1 o 6 13 .4 7.9 

l 
116.11 6 33 .5 12 .6 

7 11 .4 8 .0 

Det ble i kke regi s t r er t Gyrodac tylus salaris i elva i 1988. 
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Laks i Ørbekken 

l forbindelse med fiske etter sjøørret i Ørbekken (figur 1) ble det også tatt 23 

laks. Det ble fisket fra utløpet av Ørbekken og et godt stykke oppover. Laksens totale 

lengdefordeling er vist i figur 24. Fisken var fra O til 2 år gammel. Laks 0+ var 

gjennomsnittlig 74mm, laks 1 + var 98mm og 2+ laks var 137mm ·lange. 

Gjennomsnittlig tilbakeberegnet vekst det første året var 49mm. Dette er en dårligere 

vekst enn i Enningdalselva. 40.6% av fisken var småstasjonær gytemoden laks. 
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Figur 24. Lengdefordeling ti l laks fanget i Ørbekken.31.1 0.88. 
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BESKATNINGEN AV LAKSESTAMMEN l ENNINGDALSELVA 

Laksefisket lddefjorden og Svinesund 

Fisket etter laks i lddefjorden og Svinesund pågår i nesten 6 måneder fra og med 

siste dag i februar til og med 25. august. Både svenske og norske fiskere deltar i dette 

fisket. De fiskeredskapene som benyttes er vesentlig kilnot, krokgarn og ruser. 

Et inntrykk av antall redskaper som står i sjøen har man fått ved flytellinger 

og båttellinger og ved opplysninger fra fiskerne (figur 25 og 26) Det knytter seg 

imidlertid en viss usikkerhet til de tallene som oppgis for oppfisket kvantum laks. 

Dette skyldes at fiskerne ikke alltid oppgir den totale fangsten, men bare deler av den. 

Derfor vil det korrekte antall kilo laks i fangstene være høyere enn det som angis. 

Fangstintensiteten er størst i begynnelsen av sesongen, dvs i juni. Resultatene av 

flytelling og båttellinger i juni er gitt i tabell 6. 

Tabe ll 6. Antall redskap i sjøen, juni 1988 

Dato fangstredskap 

2.6 
10.6 
17.6 

Laksefangstene på svensk side 

Krokgarn Kil nøter 

81 
71 
71 

2 
5 
o 

For laksefisket .på sv~nsk side foreligger det tall fra 1983 til 1987 (tall fra 

1988 foreligger ikke ennå). Tallene dekker området fra Strømstad til lddefjorden. 

Det har vært en kraftig økning i laksefisket de siste årene (figur 27). 
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Fra 1984 til 1986 økte antall redskaper i sjø en fra 16 til 94. 

Det har imidlertid ikke vært en tilsvarende økning hverken i antall kilo fisket laks 

eller i antall fisk pr redskap (figur 27 og 28}. 

Laksefangstene på norsk side 

For laksefisket på norsk side foreligger det tall fra 1982 til 

1988 (figur 29}. Antall fangstredskaper på norsk side er mye mindre enn på svensk 

side. Dette grunner i at tallene for fisket på svensk side dekker et større område. Også 

på norsk side har det vært en sterk økning i antall redskaper i sjøen, men heller ikke 

her har det vært en tilsvarende økning i utbyttet (figur 29 og 30). Antall laks pr garn 

er mindre på norsk side enn på svensk. 

Laksefisket Enningdalselva 

1876 ble det for første gang sa.mlet inn fangststatistikk over laksefiskeriene i 

Norge. Det foreligger derfor data for antall kilo fisket laks i Enningdalselva fra 1876 

til 1988 (Figur 31 ). 

Selv om man må anta at ikke all laks oppgis er det mulig på denne måten å registrere 

utviklingen i fisket. Det er tydelige svingninger fra år til år. Svingningene kan 

forklares ved at lakseinnsiget i noen år har vært bedre enn i andre år. 1987 var et 

veldig godt år i så måte, ikke bare i Enningdalselva, men også i andre lakseførende 

elver på Østlandet. 

Oppgangen av laks i 1988 kom senere igang enn i 1987 på grunn av liten vannføring. 

Laksen krever en minste vannføring før den begynner oppvandring i elva (Jensen 

1983}. 
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Utsetting av laks Enningdalselva 

Det er gjort et omfattende utsettingsarbeid både på norsk og svensk del av 

vassdraget. På norsk side har Arbeidernes jeger og fiskeforening drevet et eget 

lakseklekkeri. Til avlsarbeidet har foreningen brukt stamfisk fra Enningdalselva. l 

1988 ble det satt ut 3500 smolt i elvas nedre del og 2500--3000 yngel i Kynnealv i 

Sverige. 

l Sverige har det vært satt ut fisk i 1961 ( 1500 laksesmolt) i 1964 (20000 

lakseyngel), i 1970 (13000 lakseyngel), i 1971 (13000 lakseyngel), i 1982 

(2000 lakseyngel), i 1983 (900 laksesmolt), i 1984 ( 5000 lakseyngel) og i 1985 

0 2000 laksesmolt). Stamfisken er hentet fra forskjellige steder i vassdraget. 
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DISKUSJON 

Laksen i Enningdalselva gyter vanligvis i perioden fra slutten av oktober og ut 

november, og eggene klekker i april. Etter 2 eller 3 år på elva går laksen ut som 

smolt, i begynnelsen av mai. Nå tilbringer den 2 eller 3 år i sjøen før gytevandringen 

tar til. l denne perioden vokser laksen raskt. 

Gytevandringen opp i elva begynner i mai. Det er den største fisken som kommer først. 

Oppvandringen i 1988 begynte senere enn i 1987 på grunn av liten vannføring i elva i 

jun i. 

En del av laksen i Enningdalselva overlever gytingen og blir stående på elva over 

vinteren. Disse vinterstøingene går ut i sjøen samtidig med smolten, det vil si i mai. 

Vinterstøinger er fredet og for å unngå beskatning av disse er starten for elvefisket i 

de ler av e lva utsatt til 15_ mai (frivillig ordning). 

Laksen som kom opp for å gyte i Enningdalselva veide gjennomsnittlig mindre 

enn laks i andre ~på Østlandet. ~il sammenligning veide laks . med 2 å~ i sjøen 6.2 

kg i Numedalslågen, 4.7 kg i Drammenselva og 5.7 kg i Glomma. Laks med 3 år i sjøen 

veide 15.4 kg i Numedalslågen, 6.5 kg i Drammenselva og 9.0 kg i Glomma (Hansen 

1980 og 1982}. 

Beskatningen av laksen 

Norsk laksebestander er generelt hard beskattet. Hvor stor del av laksen som 

fanges før den når Enningdalselva vites ikke, men for andre laksebestander 

(Lærdalselva og Eira) er beskatningen av gytelaks i sjøen beregnet til minst 80% 

(Rosseland 1979, Jensen 1979). 

Tallet kan ikke ukritisk overføres til laksebestanden i Enningdalselva, men det er 

ingen grunn til å tro at beskatningen her er mindre enn i andre elver. 
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Det har vært en sterk økning i fisket etter laks i lddefjorden--Svinesund området. 

Utbyttet av laksefisket har imidlertid ikke økt i samsvar med økningen i antall 

redskap som er i bruk. 

Det er sannsynlig at dette er et resultat av en for hard beskatning av 

laksebestanden .Overbeskatning av laksebestanden i Enningdalselva kan få alvorlige 

konsekvenser og vil føre til reduserte fangster både i fjorden og i elva. 

Utsetting av yngel og smolt av laks i Enningdalselva har utvilsomt hatt mye å si 

for rekrutte ringen av laks. Uten disse utsettingene ville bestanden antakelig vært langt 

mindre enn den er i dag. Arbeidet med oppdrett og utsetting av fiske er gjort på 

frivillig basis av Arbeiderners jeger og fiskeforening og tilsvarende forening på 

svensk side. Dette er arbeid også laksefiskere i lddefjorden--Svinesund--Strømstad 

området drar stor fordel av. 

For at bestanden skal holdes på et forsvarlig nivå må laksefisket i fjorden 

begrenses ved at årsfredningen og helgefredningen av laksen i sjøen utvides i forhold 

til de nå gjeldende regler. Det er samtidig viktig å påse at reglene om 50 meter 

(eventuelt 1/4 av fjordens bredde} fredningssone på hver side av riksgrensen 

overholdes. Samtidig bør utsetting av laksunger i elva fortsette. 

44 



Garn skader 

Garnskader på laks oppstår ved at laks har vært i kontakt med garnredskaper av 

forskjellig type. Dette skjer ved at laksen presser seg gjennom en garnmaske, 

sprenger garnet eller klarer å vri seg av garnet uten å passere igjennom. Hvilke 

skader som påføres fisken avhenger av garntype, maskestørrelse og størrelse på 

fisken (Hansen 1979). 

Krokgarn er den mest brukte fiskeredskapen i området. Redskapet gir garnskader på 

alle størrelseskategorier av laks.Kilnøter er såpass tykktrådet av svært lite laks 

klarer å sprenge garnmaskene. Derfor skader kilnøter kun smålaks som klarer å 

presse seg gjennom maskene (Hansen 1979). 

l Vefsna fant man ingen signifikant forskjell i gjenfangst av skadet og uskadet fisk . 

Dette tyder på at dødlighet av garnskadet fisk i fisketiden er liten (Hansen 1980). 

l samme elv er det gjort undersøkelser av gytingen !il uskadet laks kontra skadet laks. 

Man fant at skadet laks gyter på mindre egnete steder og resultatet (dvs. antall egg) av 

slik gyting var dårlig. At gytebestanden ren elv er frisk er derfor av stor betydning for 

rekrutteringen (Berg et al 1986). 

Omfanget av garnskader på den laksen som fanges i Enningdalselva er antakelig 

større enn det som er antatt. Ved å øke avstanden mellom redskapene i 

konvensjonsområdet vil man få redusert omfanget av garnskadet fisk ved at antall garn 

i området blit mindre og de blir ikke stående så tett. 
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Tettheten av 0+ Enningdalselva 

De vanskelige fiskeforholdene i elva i 1988 gjør at bestandstettheten er 

underestimert. l juni lå tettheten av 0+ på 3.0 til 83.8 11 oom2. Senere på året var 

tettheten fra 13.4 til 33.5/1 oom2. Dette er ikke spesielt store tettheter og elva har 

antakelig et større produksjonspotensiale. 

l forbindelse med kalkingsprosjekt i Boksjø-Kornsjø systemet foretok svenskene 

tetthetsundersøkelser på laks i Enningdalselva. l 1981 ble det fisket på to stasjoner, 

Svingen og Berby, og i 1983 på en stasjon, Svingen. Det ble foretatt en avfisking på 

hver stasjon. Dette gav 48.3/1 OOm2 0+ laks (Svingen) og 27.5/1 oom2 0+ laks 

(Berby) i 1981 (antatt fangbarhet = 0.35) og 37.911 oom2. 0+ laks i 1983 (antatt 

fangbarhet = 0.5). 

Til sammenligning ble tettheten av 0+ beregnet til 51/1oom2 i Numedalslågen 

(Larsen 1985}, 31.4/1 oorn2 i Suldalslågen (Saltveit ·1986} og til 40--6011 oom2 

i Drammenselva (Sæter et al 1988}. Alle disse elvene er regulerte og man burde 

kunne vente større tetthetstall i en uregulert elv som Enningdalselva, hvis forholdene 

ellers ligger til rette. 

Laksungenes vekst 

Laksens vekst i Enningdalselva er veldig god sammenlignet med andre norske 

elver. l Numedalslågen og i Drammenselva var 0+ laks henholdsvis gjennomsnittlig 

39mm (Larsen 1985) og 38mm lange i august (Sæter 1988). l Enningdalselva hadde 

laksungene oppnådd en gjennomsnittlig lengde på 37mm allerede i slutten av juni. 

l november var laksungene i Enningdalselva 65mm lange mens laksungene i 

Drammenselva var 57mm lange i desember (Sæter 1988). Den raske veksten fører 

til at smoltlengde nåes raskt, i hovedsak etter 2 år. 
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l tillegg til å ha ekstremt bra vekst var laksungene i god kondisjon. Dette betyr at 

forholdene (temperatur, habitat, ernæring) for fisken i elva er optimale og at . 

tettheten av laks på ingen måte er for stor. 

Laksen i Ørbekken har en dårligere vekst enn laksen i Enningdalselva på grunn av 

dårligere vannkvalitet (lav pH). 
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VE [)i._{: Ct ce 1 
ØSTFOLD 

c 2 

en fjerdedel av fjordens eller sundets bredde ved alminnelig lavvann om 
sommeren. l tvilstilfelle fastsettes bredden ved skjønn hvorunder iakttas at 
målingen så vidt mulig skjer loddrett på fjordens eller sundets lengderetning 
på vedkommende sted. 

§ 7. Laks og sjøaure som fanges i tidsrom da det er forbudt eller som er 
av mindre lengde enn angitt i punkt 5, skal straks, så v idt mulig uskadd, 
slippes ut i vannet igjen. 

§ 8. l tiden fra og med 26. august til og med siste dag i februar måned 
må laks og sjøaure fanget i lddefjorden og Svinesund innenfor en rett linje · 
trukket fra Kjeøyas syd østlige odde til Nordbytangens nordligste spiss, 
ikke falbys, selges, kjøpes eller mottas hvis det ikke kan bevises at den 
er fanget i lovlig tidsrom eller er ervervet på annet lovlig vis. 

§ 9. l den del av lddefjorden som ligger innenfor Arebakkesund er det 
'fC>""roudt å bruke vad (kastenot) av mindre lengde enn 75 meter og mindre 
dybde enn 11 meter som ikke har en avstand på minst 26 mm mellom knutene, 
oppmålt som nevnt i punkt 3. Bruk av vad av større lengde enn 75 meter 
eller med større dybde enn 11 meter er forbudt. 

§ 1 O. Dersom det søkes adgang til fangst av laks eller sjøaure i forbudt 
tid eller på forbudt måte, til vitenskapelige formål eller til fiskeal, kan 
inspektøren for ferskvannsfisket gi tillatelse til dette: 

§ 11. Brudd på disse bestemmelser er straffbart. 

, . ~:- . ,· . li. 
. : 

' • • J · • 

!_!:_Lov om laks- og sjøørretfiskeriene m.v. av 27. februar 1930 kap. 1, 2 
og 3 samt § 47 og § 37 for så vidt overtredelse av § 47 angår, skal gjelde 
for de deler av Idd og Marker fiskeridistrikt, Østfold fylke, som danner 
grense mot Sverige, innenfor en rett linje trukket fra Kjeøyas sydøstlige 
odde til Nordbytangens nordligste spiss. 

§ 2. Samme lovs bestemmelser skal i sin helhet være gjeldende for den innerste 
'FieiT norske del av lddefjorden for så vidt bestemmelsene ikke er i strid 
med reglene under l. 

Ill. 

Disse bestemmelser trer i kraft fra og med 1. april 1949. 

Fra samme tid oppheves kgl.res. av 25. september 1914 om fiskerregler for 
lddefjorden og_ Svinesund, kgl. res. av 27. juni 1930 om lakselovens anvend
else 1 Idd og ~arker fiskeridistrikt m.m. og for så vidt angår den innerste 
helt norske del av lddefjorden kgl. res. av 13. januar 1940 om årsfr~Q.ning~.J:l-"-

.for !akse- og sjøaurefisket m.m. 



ØSTFOLD 

c 2 

Ved Kongelig resolusjon av 18. mars 1949 er fastsatt følgende bestemmelser: 

Bestemmelser om laks- og sjøaure fisket m.m. i lddefjorden og Svinesund, 
Idd og Marker fiskeridistrikt, Østfold fylke, innenfor en rett linje trukket 
fra Kjeøyas sydøstlige odde til Nordbytangens nordligste spiss. 

l. 

~ Fiske etter laks- og sjøaure er forbudt i tiden fra og med 26. august 
til og med siste dag i februar måned. l dette tidsrom må ikke redskap av 
noen som helst art innrettet til fangst av laks eller sjøaure, bli stående, · 
settes ut eller benyttes på annen måte til fiske. 

~ l tidsrommet fra lørdag kl. 18 til mandag kl. 6 må ikke bunden red
skap eller redskap av stivt materiale innrettet til fangst av laks eller sjø
aure, brukes eller være anbragt slik at nevnte fiskearter kan fanges i dem 
eller deres frie gang forhindres. Ruser skal tas opp av vannet og enten 
anbringes på land eller henges opp på peler over vannflaten. l kilenøter 
eller lignende redskaper skal landgarnet enten tas opp og legges på land 
eller løsgjøres fra landfestet og fastgjøres til den side av redskapet som 
vender mot land. l begge tilfelle skal redskapets inngangsåpning helt 
stenges. 

§ 3. Til fangst av laks og sjøaure må ikke · brukes bunden redskap med 
mindre maskevidde enn 58 mm eller for så vidt gjelder de i distriktet brukte 
ruser forsynt med ledningsgarn, 32 mm regnet · fra knutenes midtpunkt i våt 
stand. Bruk av drivgarn, lyster eller :annet .redskap.:med . spiss eller krok 
som ikke er beregnet på . å sl ukes av fisken, . er forbudt. · 

. . .. j ·: ~ . . • _,.. . 

§ 4. Flere enn to kilenøter ~Iler botng.arri må ikke ·anbringes utenfor 
hverandre på en og samme linje i ledningsgarnets lengderetning elle·r innen
for en avstand på 50 meter fra nevnte linje. Det er . også forbudt å anbringe 
to eller flere redskaper bak eller inntil hverandre slik at maskevidden derved 
forminskes eller på annen måte søke å omgå bestemmelse·n~ om maskevidden. . . . . . .. 

§ 5. Det er forbudt å fange laks a~ mindre lengde · enn 50 cm' regnet fra 
snutespissen til enden av halefinnens midterste ·stråler, ell~r sjøaure av 
mindre lengde enn 30 cm regnet på samme måte. · 

§ 6. For den innerste del av lddefjorden som ligger helt i Norge, fastsettes 
midtstrømsfinjen etter lov om laks- og sjøørretfiskeriene m. v. av 27. februar 
1930 § 42 (jfr. § 25), og det er forbudt å anbringe fiskeredskap nærmere 
midtstrømslinjen enn 25 meter. 

På strekningen fra den sydligste. grenserøys i inn~rste del av lddefjorden 
og ut til en rett linje som tenkes· trukket over den sydligste pynt på Sau
øya og over det sydligste Kuskjær tvers over mot svensk side, er det for
budt å anbringe fiskeredskap næ rmere riksgrensen enn 50 meter. 

l den del av lddefjorden og Svinesund som ligger utenfor den sist nevnte 
linje og ut til en linje som tenkes trukket fra Kjeøyas sydøstlige odde til 
Nordbytangens nordligste spiss, må redskap som nevnt under punkt 2 til 
fangst av laks eller sjøaure ikke anbringes i større avstand fra land enn 
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ANG. KO~VENS~ON AV 28. JANUAR 1949 MELLOM ~ORGE OG SVER!GE ' OM 
FASTSETTELS~ AV FELLES REGLER FOR ~- OG SJØAuREPISKE ft.K. I 
!DDEFJORDEN OG SV!~ÆSU~D. 

Vi ~iser til vårt brev Qv Z6. juli 88. 

so~ n~vnt i vcirt br~v av 26. juli 88 har lokale krefter ~ Ost~old 
g;em~o~ la~g tie drbc~det tor ~ få illniørt mtr restriktive 
~isk~regler i ·rddef}~ru~n og Sviue6und. Bakgruillten for øntlkat er 
l f~rst~ r~ke å sikre nek gy~efisk i Erillingdalselva. B~de Idd og 
L•larkor ldksest~·r~, F.:tlke~nnen i Ostiold og representa;}t~r for 
op~sy;-l!iper :.oaale~ fr_z·ktei: ·at den hiirde beskdtni.nge.u laksen blir 
utsa~t for ~ konv~nsJonsomr~det kan fl Qlvorlige kon!iekv~nser for 
~~standen. D~ssuten tyder forelØpige resultater fra iiskcribio
logiske und~rs~kel~er i elva på at den har et stort ~roduksjons
potcnsialt dtrsom nok gytefisk sikres. 

Det ~r ~ 19~a sJ~nnomført unders~k~lser og registreringer i kon
v~n~jun~omr.::.det og 1. E.uningda~uelve.u av F.:tlkeSliiannen i Østfol<.i • 
.Rappcl.·t .fr~ lL""ld~rs;"tkelst:ntt vil bli ierdigstillet eenll:!.st l. 
tebru~r 1989 og vil d~ bli ove~sendt ~ilJØV~rndcpartement~t. 

t:::t.L...tr <!Vt~.Lt:: mt...o.d didn svenske Fi:Jk~ri:.;t:.yrel1:it:m ble det arrangert 
~t m~ <:.~ oi.a ov~nat::vnto konvti•~jon i ~teborg 23. noveUJ.l.icr 86. På 
IilØtet deltok re?rt:5sentcnt~r for dt:! lokale og sentralt fagmyndig
het.er i Sverige, silLlt kontorsJE:!i Svein Auge Mehli og første
konsulent Stig ..JohCJ.nsson fril DN og .fillkerl.forvalter A~bjØrn 
V~llcst.1d fra Fylkesmaunen i Østfold. Hensikten med møtt.t v<:..r i-. 
gi e~ 9Jull~~uig oricr1tcring om iag:m:z .. r..dl.gh~t.en.::s :.>yn p ;., konven
S J orn~ r:. og :' .. ic.ri.>tr~du ~t bred.t;I:e aulc.gt m~te; J i~. si:.> te avsnitt: 

./. i vår~ brev ~v ~6. Juli 88. ~opi av konven~jcnen vedltgges. 

Samt.::..lt:nc VJ.&te at:. det var .br~d .få.glig enighet O:Dl bd.1e;v~t ior e!l 

rt=>viujon uV kouvt:us:;onen, vg at furhu.ndlinger om t!!'' ::.lik ..rev:::..øJ Oll 
.bør kumme ig~ns ~H44.'i:!St muli~. D~t var vl.dere sturt s~~var i 
JJcggc fagmyndic;h.eters oppfat.!liug u.v hvilke e11dringer f>Olli L:.r: n~d-
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~--DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 

SAKSBEHANDlER Deres ref. Vål ref. Dato. 

v-=cdi<_;e for .l gi laksen det midvc:ndige vern i konvt::nsjul~:.H:.JIMl.·.:..c~t. 
Vi skål h~r g.l. t:n kort oversikt OVt!r de v-.ikt:is;~:>te e::r:.dr.:..z1<;er sct:l. 
ble diskutert: 

5 l Arsiredriingen u·cvide!;;. sllk <.Lt lovllg iisketi<l blir i.o.r:t. 
l. mai t.o.c. 31. juli. 

S 2 Uk~fr...:d;lin<;;stiden utvide::: til ~ gJeld'-= f.o.ru • .trt:uå.CJ kl • . 
1800 t.o.m. mandag kl. 1800. 

5 4. !-1insteå.vsto.nden mt=llo~ redskaper øk.::s til 100 mt!ter. 

5 6 .Hinsteavstanden fra J:"edskapet tl.l r.lk~gror~scr1 ~kes til 100 
~eter ~ deler av fjorden, J!r. konv. 56, 2. ledd. Vider~ b~r 
dut. iu;i!?res bestemnu::lse om. 1::4aks. lengde for dt::t. e..ukel te 
garnredskap. 

S 7 UtzettingsplD~t uannett cm fisk~n er levend~ eller d~d. 

S 9 Notfiske b~r forbys totalt i den del av lddetjor~~n se~ 
ligger iunenfor Arebakksund. 

En ny avt:OJ.lt:; .. b.,:,r des~ut.~n inneholde besteCI&.~lser om fcrplikt.
end~ s~rb~i.d n~r de~ gJelder undcrs~k~ls~r, iang6t~ta~istL~k, 
Ot?psyn m.!il. 

Utl.lVE::.t: d~t so!:l ~r uevnt her, ør det. buhov· for ju~tering av de 
fles.:~ parag·ra.fer i. konv.:::nsjvnt:n, enten av tekniske ~ru1.1ner t::llcr 
fordi organiaeri.ng~notE::r~t er endret s~d~n konvensjonen ble 
und~rtegn(!t i 1949. 

P~ bu.kgrunH a.v at f'-91Mi·;:ci.ighs~enc i dE:: to la!id har sarwru::.o,fallll:!nc!t: 
:;;in ~.;_ alle vesentlig~ ~p.,:.rs.ml.l når det gjeldt!r konvE::nsJon~:w, er 
de1:. et.-.::..er Dli • s vurder.i.r.-g ikke ;l·;idvendi.g l];ed }.·tt:.t:rligere faglige 
~ter. 

Vi ber: der!or H.i.ljii-Verndepartt!meutt:t ta dt: nv;-dvendige i.ni.tid.t.l.V 
slik u.t rtelle iorho.ndlir.ger cm .::!l~ revi.sJOll il.V konvensjonE::n kc:..n 
ku~e igung suurest mullg. Vi gj~r ~pesielt oppmerkaom F~ 
konve!lSJonens pQ..ragra.i 12, hvor det heter at. konvensjor,eu ~ki:il 
gjeld~ i to Lr fr~ dE::n blir op~~agt. Ett~r DN*s vurdur~g uør 
konv~ua~onen ~ies upp raskest ~u.lig og oppsigelEeDtiden nyt~e~ 
ti .i.. i.u.i:hd.lJ.dlingcr om i.l}" a.vt.o.le. 
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