Oppsummering av høringsuttalelser til fisketidsforskriftene i sjø og elv Trøndelag
Oppsummeringer er kort versjon eller utdrag av høringsuttalelser som er mottatt. Vi har forsøkt å få
med alle vesentlige momenter. Alle høringsuttalelser oversendes Miljødirektoratet i sin helhet, med
unntak av rapporter det refereres til som er allment tilgjengelige.
Uttalelsene om sjølaksefiske er sortert under Vinjefjorden, Trondheimsfjorden, Namsenfjorden og
kysten av Trøndelag. Fylkesmannens kommentarer står i blå tekst.

FISKETIDER SJØLAKSEFISKET – VINJEFJORDEN
Nordmørsfjordene
Heim (Vinjefjorden), …

Fisketid
Åpnes ikke

Uke

Annet
Det åpnes i
Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden,
Bergsøyfjorden og Batnfjorden
(alt innenfor E39): 1.jul-4. aug

Heim kommune – Et av landets eldste lakseverper ligger i Heim kommune. Kroknes i Vinjefjorden.
Det er lagt ned ressurser for å renovere vorpehytta og tilrettelegging av fremtidig drift av vorpa.
Kulturminnefondet er en aktiv medspiller og tidligere Halsa kommune har bidratt med finansiering.
Det er etablert/ vil etableres kontakt med ulike samarbeidsaktører for å få utviklet en bærekraftig
drift basert på museums,- overvåknings,-turist og forskningsfiske. Til dette behøves det utvidet
fisketid. Heim kommune mener at denne vorpa ikke bare vil være en viktig kulturbærer, men også
viktig for mer kunnskap om bl.a. rømt oppdrettslaks. Heim kommune har forståelse for at
laksebestandenes tilstand er dårlig, men ser ikke at denne vorpa virker negativt inn på disse. Denne
vorpa har ikke et nærings- eller hobbymessig formål, men er tenkt å være en ressurs for en
bærekraftig forvaltning av fiskeressursene og en formidler av viktig kystbasert kultur. Heim
kommune ber derfor om at Kroknes laksevorpe kan få vilkår som ivaretar deres driftsgrunnlag i åra
framover.

FISKETIDER SJØLAKSEFISKET - TRONDHEIMSFJORDEN
Trondheimsfjorden
Fra Tindvika-Garten
Til Flakk-Rørvik

Fisketid
8.juli – 4. aug.

Uke
Mandag kl. 18 –
torsdag kl. 18

Annet
Sjøaure settes ut igjen

Bakløkk L.J. De som fisker i sjøen i Gaulosen kan bare fiske i inntil 12 døgn (3 døgn pr uke i 4 uker) i
slutten av sesongen etter at ca. 80 % av laksen allerede har gått opp i elvene. Samtidig får elvene i
området beholde sine regler som tidligere uten at det i praksis innebærer innskrenkninger. Kan ikke
se at hensynet til vern av blandede bestander kan legges til grunn i en fjord som Gaulosen, og mener
det her er grunnlag for å øke fisketiden i kommende reguleringsperiode. Differensiert regulering må
tas inn igjen i kommende reguleringsperiode (grenselinje Geita-Rye).
Fylkesmannen: grenselinja Geita-Rye er benyttet tidligere (også de siste 10 årene).
E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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Elvene rundt Trondheimsfjorden ERT viser til VRL sitt råd om ikke å åpne for sjølaksefiske i
Trondheimsfjorden så lenge Steinkjervassdragene er under reetablering og det fiskes på blanda
bestander. Støtter VRL sitt råd, mener føring fra KLD ikke svares opp, og savner begrunnelse og en
vurdering i forhold til føre-var prinsippet i naturmangfoldloven.
Fiskarlaget Midt-Norge Sjølaksefiske er innkorta og forskjøvet uten at det har forventa effekt på
bestandssituasjonen. Restriksjoner på alt saltvannsfiske i elvemunningene virker mot sin hensikt.
Trengs mer forskning. Ikke akseptabelt at sjølaksefisket stenges samtidig som det fiskes i elv i
samme område. Krever minimum samme åpningsperiode i sjølaksefiske som i dag.
Gaula fiskeforvaltning viser til VRL sitt råd om ikke å åpne for sjølaksefiske i Trondheimsfjorden så
lenge Steinkjervassdragene er under reetablering og det fiskes på blanda bestander. Støtter VRL sitt
råd, mener føring fra KLD ikke svares opp, og savner begrunnelse og en vurdering i forhold til førevar prinsippet i naturmangfoldloven.
Hanger H. Ønsker differensierte regler for sjølaksefisket i Trondheimsfjorden med lengre fisketider
for sjøfisket i Gaulosen. I Gaulosen der alle elver oppnår GBM. I elvene er det ikke lagt opp til
begrensninger mens fisket reduseres med 25% i sjøen.
Jørrestol A. Det fiskes på blandede bestander både i elv og sjø (feilvandring er vanlig). En fredet laks
i sjø skal ha minst like strengt vern i elv. Krever gjensidig bruk av føre-var og likhetsprinsippet. Først
reguleres fisketiden vekk, så framsettes påstanden om at sjølaksefisket ikke har
samfunnsøkonomisk verdi! Villet? Påvirkningen fra rømt laks og lus aksepteres i høy grad
(trafikklyssystemet). Sterk kontrast til råd fra VRL. Når trafikklyset blinker feil, blir da trafikkbildet
riktig? Fang og slipp er utbredt og virkningen er ikke dokumentert. Bør settes til side inntil
bestandene tåler en normal beskatning.
Norske lakseelver (NL) Ønsker ikke at det skal åpnes for sjølaksefiske i Norge i hele perioden 20212026. NL peker på oppsummeringen fra VRL angående status for laksebestandene i
Trondheimsfjorden og rådet til VRL om å ikke åpne for fiske på blandede bestander her på grunn av
de to bestandene under reetablering (Figga og Steinkjervassdraget). NL slutter seg til denne
vurderingen. I tillegg er det i Trondheimsfjorden 17 bestander som er satt til hensynskrevende av
VRL. Utenfor det området som er fredet for sjølaksefiske viser NL til at det her er 10 av de 17 sårbare
bestandene i fjorden, hvorav bare 1 foreslår åpnet for fiske. NL uttrykker bekymring for at laks fra
disse vassdragene blir gående i fjorden ved tørkesomre og slik vil en dags fredning kun føre til å
forskyve fangsten mellom nøtene og ikke en reel reduksjon i totalfangst. NL mener at det ikke må
åpnes for sjølaksefiske i Trondheimsfjorden og at en åpning vil være i strid med naturforvaltningens
føre-var-prinsipp og man vil risikere å gjøre stor skade på sårbare bestander. NL uttrykker
bekymring for at de sårbare bestandene i Steinkjervassdraget og Figga “drukner” i de sterkere
laksebestandene i Stjørdalselva og Gaula og mener at svake og truede bestander trenger samme
beskyttelse uavhengig av statusen til naboelvene. De viser videre til oppleievirksomheten (2005-200)
der denne førte til økt verdiskaping i elv med 22 millioner pr.år. NL er videre bekymret for omfanget
av ulovlig fiske i sjøen. Det stilles spørsmålstegn ved om dette skjer i skjul av det lovlige fisket
gjennom at det i perioden mellom 2008-2019 var 17,8% av de registrerte sjølaksefiskerne som ikke
rapporterte fangst inn til SSB. Ved å ikke åpne for sjølaksefiske vil også SNO sitt arbeid bli enklere.
Fylkesmannens kommentar: Flere sjølaksefiskere registrerer seg årlig uten at alle fisker. De som
fisker er de som er godkjente fiskere, det vil si de som har betalt fiskeravgiften og som har fått
dagbok.
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Norwegian Flyfishers club Retter søkelyset mot alle påvirkninger på land og i sjø og mener det
utgjør en betydelig belastning på laksestammene. Ønsker at det ikke åpnes for fiske med
faststående redskap i Trondheimsfjorden.
Ogna grunneierlag viser til VRL sitt råd om ikke å åpne for sjølaksefiske i Trondheimsfjorden så
lenge Steinkjervassdragene er under reetablering og det fiskes på blanda bestander. Støtter VRL sitt
råd, mener føring fra KLD ikke svares opp, og savner begrunnelse og en vurdering i forhold til førevar prinsippet i naturmangfoldloven.
Olsen A. Tindvika er brukt som grense for fisketid i sjøen. Dette stedsnavnet er ikke entydig på
moderne kart og kan, etter hvilke koordinater som brukes enten innlemme eller ekskludere
eiendommen Stavøy. Dersom Stavøy blir utenfor tillatt område vil dette ødelegge for satsing på
opplevelsesturisme, stoppe etableringen av Stavøylaks som varemerke og redusere markedsverdi av
andre sjømatprodukter med geografisk tilknytning. Rømt oppdrett er en stor del av fangstene her.
Fylkesmannens kommentar: grensefastsettelsen må bli entydig. Stavøy vurderes å være innenfor
Trondheimsfjorden (jf. praksis senere år).
Olden elveeierlag
Støtter forslaget fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning om at det ikke er grunnlag for å åpne for
sjølaksefiske i Trondheimsfjorden. Nærheten mellom de nasjonale laksefjordene Trondheimsfjorden
og Åfjorden gjør at begge disse fjordene, samt området imellom utgjør en enhet. Situasjonen for
sjøørreten er betydelig bedre i Åfjorden. Sjøørreten har store utfordringer i Trondheimsfjorden, men
det er grunn til å tro at i hvert fall ørreten i de ytre deler av Trondheimsfjorden også benytter
kystområdene på yttersiden av fjorden. Hensynet til å få reetablert en normal sjøørretbestand i
Trondheimsfjorden også må innbefatte at begge de nasjonale laksefjorder, og områdene imellom,
fredes for sjølaksefiske i forvaltningsperioden.
Skauge elveeierforening
Det er mange laksebestander i Trondheimsfjorden som ikke har et høstbart overskudd. Sjølaksefiske
blir derfor et brudd på naturmangfoldloven. Derfor må det vurderes på nytt å ikke åpnes for fiske
med kilenot i Trondheimsfjorden. Skauga elveeierforening støtter hva Norske Lakseelver skriver om
sjølaksefisket i Trondheimsfjorden.
De 11 sårbare bestandene i ytre del av fjorden er alle elver som er avhengige av god vannføring for
at laksen skal kunne slippe opp og ikke bli gående i fjorden. Under tørkesommeren 2018, da laksen
ble gående i fjorden i lang tid, så vi at sjølaksefiskerne i disse ytre kommunene fisket ekstremt godt.
Kommune
Hitra (2018-2019)
Frøya
Agdenes (2018-2019)
Bjugn (2018-2019)
Indre Fosen
Totalt
Kilde: SSB tabell 09243

2018 (kg)
1541
986
5168
599
5642
13936

2019 (kg)
596
0
2282
234
3037
6149
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En dobling av fangsten i et tørkeår i disse kommunene tyder på at det var en reell fare for
overbeskatning av disse småelvene i ytre Trondheimsfjord i 2018, sannsynligvis fordi laksen blir
gående fram og tilbake i fjorden. En innkortning på ett døgn i fangstuka i sjøen, vil trolig bare
forskyve denne fangsten mellom nøtene – ikke redusere totalfangsten. Klimaendringene framover
vil også føre til flere slike ekstremer, med år preget enten av tørke eller mye nedbør. På elvesiden er
det kun Skjenaldselva av disse 11 som foreslås åpnet for fiske. Ettersom bestandstilstanden i denne
vurderes av VRL til dårlig/svært dårlig, er det vanskelig å se direktoratets begrunnelse. Situasjonen er
ikke bedre innover i fjorden. Det må innføres midtsesongevaluering for kilenotfiskere. Tiltak her må
være definert i forhåndsavtalen på lik linje som for elvene. Det bør innføres sesongkvoter til hver
kilenot. Rettigheter bør ikke kunne leies ut til andre slik som i dag.
Stein V.: Ønsker differensierte regler for sjølaksefisket i Trondheimsfjorden med lengre fisketider for
sjøfisket i Gaulosen. I Gaulosen der alle elver oppnår GBM. I elvene er det ikke lagt opp til
begrensninger mens fisket reduseres med 25% i sjøen.
Steinkjer jeger- og fiskeforening mener at sjølaksefisket bør reguleres gjennom kvoter, daglig
rapportering og underveisevaluering. De peker også på at det fiskes på blandede bestander i
Trondheimsfjorden og at en fredningstid på 5 år bør innføres her da flere elver er under
reetablering.
Stjørdalselva er enig. Viser også til: økt verdiskapning ved utfasing av sjølaksefisket (vist etter
oppkjøpstida). Mangel på føre-var-tilnærming i sjølaksefisket (ingen felles forvaltning eller egne
regler for å regulere uttak i sesong).
Torvmark Ø.: Kommenterer sjølaksefisket og mener fisketiden bør kortes inn i Trondheimsfjorden.
Verdal fellesforvaltning og Verdal JFF viser til VRL sitt råd om ikke å åpne for sjølaksefiske i
Trondheimsfjorden så lenge Steinkjervassdragene er under reetablering og det fiskes på blanda
bestander. Støtter VRL sitt råd, mener føring fra KLD ikke svares opp, og savner begrunnelse og en
vurdering i forhold til føre-var prinsippet i naturmangfoldloven.

FISKETIDER SJØLAKSEFISKET – NAMSENFJORDEN
Namsfjorden
Namsos (Gyltfjorden innenfor ei linje
fra Nordhola til Galtneset, Raudsunda
innenfor ei linje fra Hovsodden til
Islendingen, Namsfjorden innenfor ei
linje fra Utvorda til Bjørvika),
Flatanger (innenfor innenfor ei linje
fra Utvorda til Bjørvika).

Fisketid
10.jun-28.jul

Uke
Man. kl. 15–fre. kl. 15.

Fylkesmannens kommentar: Vi tolker dette som at alternative åpne- og lukketider i Namsenfjorden
nå utgår.
Aune B.T. Ettersom oppgang i elva Oksdøla relateres til sesongen på kilenøtene er han negativ til at
kilenotfisket skal ha lengre sesong, mens elva blir stengt for laksefiske.
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Namsenvassdraget elveeierlag (NE) Mener at fisketiden i Namsenfjorden burde vært strammet
inn og skjønner ikke hvorfor de fikk 5 dager tilbake av de 15 som ble innskrenket i forrige runde.
Peker på at laksen har høyere verdi samfunnsøkonomisk i elva og at flere får gleden av den der. I
dag står ca. 50 sjølaksefiskere for 60% av totalfangsten i denne regionen samtidig som det beskattes
på blandete bestander. NE trekker her frem at Høylandsvassdraget ikke har blitt oppnådd de to siste
årene. De mener videre at det er samfunnsøkonomisk uansvarlig at et lavt innsig blir lagt på
elvefiskerne mens sjølaksefiskerne berger sin sesong. I Namsos kommune er det 26 elver som
foreslås ikke åpnet. Dersom det råder tvil om bestandsstatus i disse elvene på bakgrunn av
manglende fangstrapportering, burde sjølaksefisket reduseres til man kjenner bestandsstatus i disse
elvene. NE foreslår og at sjølaksefisket i området rundt Namsen innskrenkes med en uke i begge
ender av sesong, slik at fisketiden bli 17. juni til 21. juli. NE mener også at sjølaksefiskerne må bli
pålagt å rapportere inn sin fangst mer kontinuerlig, slik at oversikten over innsiget hadde blitt bedre.
Til slutt mener NE at det hadde vært fornuftig om sjølaksefiskerne hadde bidratt til forvaltningen av
selve vassdraget og betalt forvaltningsavgift til NE, slik andre grunneiere i vassdraget gjør.
Norske lakseelver NL mener at en begrensning i sjølaksefisket vil ha en stor økonomisk gevinst,
også her. NL foreslår at sjølaksefisket i dette området av samfunnsøkonomiske hensyn innskrenkes
med en uke i begge ender av sesong, slik at fisketidene blir 17/6 til 21/7.

FISKETIDER SJØLAKSEFISKET – KYSTEN AV TRØNDELAG
Kysten av Trøndelag
Leka, Nærøysund (unntatt regionene
Sørsalten og Foldafjorden), Namsos
(unntatt regionene Foldafjorden og
Namsfjorden), Flatanger (unntatt
region Namsfjorden), Osen, Åfjord
(unntatt region Åfjorden), Ørland
(unntatt regionene Åfjorden og
Trondheimsfjorden), Orkland (unntatt
region Trondheimsfjorden), Heim
(unntatt region Hemnefjorden), Hitra
(unntatt region Hemnefjorden), Frøya

Fisketid
Åpnes ikke

Uke
Åpnes ikke

Adsen T. Ønsker at kvoteregulering og andre mekaniser som varighet skal benyttes enn de
virkemidler som kommer frem i høringsforslaget. Regioner med lengst fisketid bør begrenses mest.
Ser man kysten under ett peker han på at noen regioner forfordeles og rettferdighetsprinsippet i
forvaltningen uteblir.
Lysøya og Bremneset utmarkslag ønsker at det gås bort fra forslaget om opphold i fisket med
kilenot etter anadrom laksefisk på kysten av Trøndelag, og at perioden med tillatt fiske istedenfor
utvides. De mener de bør få fiske i perioden mai-juli. Fisket med kilenot har lange tradisjoner her,
men på grunn av prisfall og restriksjoner er det i dag bare en håndfull som driver med dette her.
Utmarkslaget er redd for at den nye forskriften betyr slutten for dette fisket og dette oppleves
urettferdig da man ikke ser at myndighetene gjør tiltak ovenfor det som virkelig er problemet, altså
faktorer knyttet til oppdrettsnæringen (rømming, lakselus, sykdommer og forurensning).
Utmarkslaget peker på at sjølaksefisket har blitt redusert med 70-80% men at det virker som om
disse tiltakene ikke har hatt noen betydning for å gjenopprette svake bestander i elver. De viser til at
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det vil være liten sjanse for at individer fra en svak stamme vil bli tatt ved kysten og mener en
målrettet begrensning av fisket i fjorder og elver er et mer fornuftig tiltak. Det oppleves som
urettferdig at verdier som nå blir tatt ut i sjø blir overført til fjord og elv. De tror også at ulovlig fiske
vil øke dersom disse reguleringene blir innført.

MUNNINGSFREDNINGSBESTEMMELSEN §3
Namsen, Gaula, Elvene rundt Trondheimsfjorden og Norske lakseelver støtter alle alternativ 1,
forbud mot alt fiske i 100-meter sonen. Verdal og Aursunna støtter alternativ 2, begrensing i fisket i
100-metersonen.
Fylkesmannens mener alternativ 1 er mest riktig ut fra hensynet til bestandene og effektiv
ressursbruk. Overgangen mellom elv og sjø (blandsoner) er svært viktig for anadrom fisk og ikke
minst for sjøørret, som beiter her store deler av året. En slik regel vil i tillegg være enklere å forstå,
forholde seg til og håndheve enn en mer differensiert regel.

FISKETIDER VASSDRAG
Tabellen sammenstiller de vassdrag som det har kommet høringsuttalelser om. Lista inneholder
derfor ikke alle vassdrag i Trøndelag. Elvene er sortert på kommuner. Kommunene er oppført i
alfabetisk rekkefølge.
L = Laks, Ø = ørret/sjøørret, blå: forslag fra Miljødirektoratet, rød: uttalelser fra høringsparter
Kommune V.nr
Vassdrag
Sesong
øvrige regler
gjeldende/
gjeldende /
foreslått /
foreslått /
uttalelse
uttalelse
Flatanger
137.7Z
Lauvsneselva
L:01.01-31.12
Ø:01.06-31.08
Flatanger
137.7Z
Lauvsneselva
L:01.06-15.09
Ø:01.06-31.08
Flatanger
137.7Z
Lauvsneselva
Hele året
Fiskesesongen er
hovedsakelig 1.7-31.10, men
dette varierer på grunn av
kjørevolumet på
kraftstasjonen.
Heim
116.Z
Åelva
L:15.6–15.8
Døgnkvote per fisker: 1 laks
Ø:15.6–15.8
og 1 sjøaure.
Heim
116.Z
Åelva
L:15.6-31.7
Døgnkvote per fisker: 1 laks
Ø:15.6-15.8
og 1 sjøaure.
Heim
116.Z
Åelva
L/Ø: 15.6-15.8
Vil jobbe videre for å få på
plass fellesforvaltningen i
samarbeid med andre aktører
Heim
119.1Z
Søa
L:1.7–31.7
Døgnkvote per fisker: 1 laks
Ø:15.6–15.8
og 1 sjøørret.
Heim
119.1Z
Søa
L:1.6-31.7
Ø:15.6-15.8
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Heim

119.1Z

Søa

L:15.6-15.8
Ø:15.6-15.8

Heim

113.Z

Fjelna

Heim

113.Z

Fjelna

L:15.6–15.8
Ø:15.6–15.8
L/Ø:15.6-15-8

Hitra
Hitra
Hitra

117.4Z
117.4Z
117.4Z

Grytelva
Grytelva
Grytelva

L: 31.6-31.7
Åpnes ikke
L: 1.6-31.7

Høylandet

142.3AZ

Nordfolda

Høylandet

142.3AZ

Nordfolda

Høylandet
Indre
Fosen
Indre
Fosen
Indre
Fosen
Indre
Fosen

142.3AZ
133.2Z

Nordfolda
Osaelva

L:01.07-31.08
Ø:20.06-31.08
L: 1.7-31.8
Ø:15.6-31.8
L/ Ø: 15.6-31.8
L:1.6-31.7

133.2Z

Osaelva

Åpnes ikke

133.2Z

Osaelva

L: 15.6-15.8

132.Z

Skauga

L:15.6-15.8

Indre
Fosen
Levanger
Levanger
Levanger

132.Z

Skauga

L: 15.6-31.8

126.Z
126.Z
126.Z

Levangerelva
Levangerelva
Levangerelva

L: 1.7-15.8
Åpnes ikke
L: 15.07-31.08

Levanger

126.Z

Levangerelva

L:1.7-15.08

Malvik
Malvik

123.4Z
123.4Z

Homla
Homla

L:1.7-31.7
Åpnes ikke

Melhus

122-Z

Gaula

L: 1.6-31.8

Midtsesongevaluering med
forhåndsavtalte tiltak for å
kunne innskrenke eller utvide
f.eks ved tørrvær
Døgnkvote per fisker: 1 laks
og 1 sjøørret.
Midtsesongevaluering med
forhåndsavtalte tiltak for å
kunne innskrenke eller utvide
f.eka ved tørrvær

Døgnkvote: 2, person/sesong:
4

Organisering og
fangstrapportering på plass
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Sesongkvote
per fisker: 10 laks.
Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.
Døgnkvote per fisker: 1 laks.

Grunneierlaget: Ønsker
gjeldende fiskeregler
videreført.
LJFF: kvote på 2 laks pr. Døgn,
årskvote på 4 fisk, påbud om
utsetting av hofisk. Utsetting
av laks over 3 kg/ 65 cm.
Gjenoppbyggingsfase etter
dødelighet
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Sesongkvote
per fisker: 5 laks.
Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.
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Namsos

138.5Z

Aursunda

L:1.6-31,7
Ø: 15.6-15.7

Namsos

138.5Z

Aursunda

L:01.06-31.07
Ø:15.06-15.07

Namsos

138.5Z

Aursunda

L/ Ø: 1.06- 15.08.

Namsos

138.6Z

Bogna

L:01.06-31.07
Ø:01.06-15.07

Namsos

138.6Z

Bogna

L:01.06-31.07
Ø:01.06-31.07

Namsos

138.6Z

Bogna

L/Ø: 1.6-15.08

Namsos

139.Z

Namsen

Namsos

139.Z

Namsen

L:01.06-31.08
Ø:01.06-31.08
01.07–15.09 ovenfor
Nedre Fiskumfoss,
15.06–15.09 i
Sanddøla fra
Møllefoss til og med
Ø. Formofoss 15.05–
15.08 i Bjøra og i
Søråa 01.07–15.09
ovenfor Nedre
Fiskumfoss, 15.06–
15.09 i Sanddøla fra
Møllefoss til og med
Ø. Formofoss 15.05–
15.08 i Bjøra og i
Søråa
Døgnkvote per
fisker: 1 sjøørret i
Namsen og Sandøla,
2 sjøørret i
Høylandsvassdraget.
Sesongkvote per
fisker: 4 sjøørret.

Namsos

139.Z

Namsen

Døgnkvote per fisker: 2 laks.
Døgnkvote per fisker: 1
sjøørret
Døgnkvote per fisker: 2 laks.
Døgnkvote per fisker: 1
sjøørret
Midtsesongevaluering.
Døgnkvote: 2 laks og 1
sjøaure.
Døgnkvote per fisker: 2 laks.
Døgnkvote per fisker: 1
sjøørret.
Døgnkvote per fisker: 2 laks.
Døgnkvote per fisker: 1
sjøørret.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak
Midtsesongevaluering.
Døgnkvote: 2 laks og 1 aure.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.

Midtsesongevaluering tas ut

NE: ønsker
midtsesongevaluering og
fleksibelt fiske i Bjøra (at f.eks.
to uker stengt elv i juli kan
føre til åpning de to siste
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Namsos

139.Z

Namsen

Namsos

138.Z

Årgårdsvassdraget

L:01.06-15.08
Ø:01.06-15.08

Namsos

138.Z

Årgårdsvassdraget

L:01.06-15.08
Ø:01.06-15.08

Namsos

138.Z

Ferga

15.06-15.08

Namsos

138.Z

Ferga

L/Ø: 1.6-31.7

Namsos

138.Z

Austerelva

L/Ø: 1.6-31.7

Namsos

138.3Z

Oksdøla

L:1.6-31.
Ø:1.6-31.7

ukene i august). Negativ til
kvote på sjøaure.
Naturvernforbundet: ønsker
at fisketrappa i Nedre
Fiskumfoss skal stenges.
15.06–15.07 i Austerelva og
Ferga 01.06–31.08 i Øyensåa
15.06–15.07 i Austerelva og
Ferga 01.06–31.08 i Øensåa
Døgnkvote: 2 laks i Austerelva
og Ferga. Døgnkvote: 1
sjøørret i Austerelva og Ferga.
Ovenfor og nedenfor
Berrefossen er det merket
fredningssone. I Liaberga er
det en 100 meter merket
fredningssone.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
L:01.06–31.06 i Austerelva og
Ferga L:01.06–31.08 i
Øyensåa Ø:Ikke åpnet for
fiske i Austerelva og Ferga
Ø:01.06–31.08 i Øyensåa
Døgnkvote per fisker: 2 laks i
Austerelva og Ferga, 3 laks i
Årgårdselva og Øyensåa.
Døgnkvote perf fisker: 1
sjøørret. Ovenfor og nedenfor
Berrefossen er det merket
fredningssone. I Liaberga er
det en 100 meter merket
fredningssone.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
3 grunneiere: Elvekvote 265
laks og 100 sjøaure.
Lyngenfjorden lakseråd:
Elvekvote: 200 laks og 50
ørret. Døgnkvote på 2 laks og
1 aure pr.fisker.
Midtsesongevaluering.
Lyngenfjorden lakseråd:
Elvekvote: 200 laks og 50
ørret. Døgnkvote på 2 laks og
1 aure pr.fisker.
Midtsesongevaluering.
Døgnkvote: 2 laks og 1
sjøaure
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Namsos

138.3Z

Oksdøla

Ø:01.06-31.07

Namsos

138.3Z

Oksdøla

L/Ø: 1.6-31.7

Namsos
Nærøysund

138.3Z
141.Z

Oksdøla
Opløyelva

Orkland

121.Z

Orkla

L/Ø: ønsker fisketid
L: 1.1-31.12
Ø:1.6-31.8
L: 1.6-15.9
Ø:1.6-31.8
L:1.6-31.8

Orkland
Orkland

121.Z
121.Z

Orkla
Orkla

L: 1.6-15.8
L: 1.6-31.8

Orkland
Orkland

124.4Z
124.4Z

Ingdalselva
Ingdalselva

L:1.6-31.7
Åpnes ikke

Orkland

124.4Z

Ingdalselva

L:15.6-31-8

Orkland
Orkland
Osen

121.1Z
121.1Z
137.2Z

Skjenaldelva
Skjenaldelva
Steinsdalselva

L:1.6-15.8
L:1.7-15.8
L:01.07-31.07
Ø:01.06-31.07

Osen

137.2Z

Steinsdalselva

L: 1.06-15.08

Osen

137.2Z

Steinsdalselva

L/Ø:01.6-31.08

Døgnkvote per fisker: 1
sjøørret.
Lyngenfjorden lakseråd):
Elvekvote: 100 laks og 100
ørret. Døgnkvote på 2 laks og
1 aure pr.fisker.
Midtsesongevaluering.
B.T.Aune, grunneier

Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Sesongkvote per fisker: 5
laks. Midtsesongsevaluering,
forhåndsavtalte tiltak.
Prognoser positive. Sees også
på smålaks. Rettinger og
tydeliggjøring i grunnlag for
midtsesongevaluering og
tiltak.

Har sendt fangstrapp feil.
Teller, god dok.

Bestandshensyn
01.06–31.07 nedenfor
Normelandfossen. 01.07–
31.08 ovenfor
Normelandsfossen:
Døgnkvote: 2 laks hvorav 1
over 3 kg/65 cm. Døgnkvote:
1 sjøørret.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Hunnlaks over 65 cm er
fredet.
Døgnkvote: 2 laks hvorav 1
over 3 kg/70 cm.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Hunnlaks over 70 cm er
fredet.
Midtsesongev., fredningstid:
12-16.00 i juni og juli. Kvote: 2
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Skaun
Skaun

122.1z
122.1z

Børselva
Børselva

L:1.6-31.7
L:1.6-31.7

Skaun

122.1z

Børselva

L: 1.6-15.8

Steinkjer

128.Z

Steinkjervassdraget

Steinkjer

128.Z

Steinkjervassdraget

Bya/Steinkj: L: 1.715.8
Ogna:
1.7-1.8
Åpnes ikke

Steinkjer

128.Z

L:01.07-31.08.
Ø:01.07-31.08.

Steinkjer

128.Z

Steinkjervassdraget
Steinkjervassdraget

Steinkjer

128.Z

Steinkjervassdraget

2021 L:1.7-15.8
2022 L:15.6-15.8
2023: 15.6-15.8
2024: 1.6-15.8
2025:1.6-20.8

Steinkjer

128.Z

Steinkjervassdraget

Ønsker fisketid

Steinkjer

128.3Z

Figga

L:1.6-30.6

Steinkjer

128.3Z

Figga

L:1.6-31.7

Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer

129.2Z
129.2Z
129.2Z

Moldelva
Moldelva
Moldelva

L: 1.7-31.7
L: 1.7-31.7
L: 1.7-31.8

Stjørdal

127.Z

Stjørdalsvassdraget

L: 1.6-31.8

laks og 1 sjøaure. All holaks
over 65 cm er fredet.
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks.
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks.
Midtsesong fjernes.
(bestandshensyn)
Sesongkvote på 20 laks pr.
fisker. Kun tillatt med flue og
mark.

Bya: Når pliktig organisering
er på plass.
Steinkjer kommune: Ønsker
fiske i Steinkjerelva såfremt
pliktig org er på plass.
SJFF:
2021: 100 laks totalkvote
2022: 150 laks
totalkvote
2023: 180 laks
2024: etter siste års
fangst/ innsig
2025: etter siste års
fangt/ innsig
Per. Kvote 1 laks/ døgn.
Holaks over 80 kan settes ut.
Ikke fang og slipp.
Ogna grunneierlag: Åpen for
kvoter, ønsker lengre fisketid
enn i gjeldende forskrift.
Døgnkvote: 1 laks/ fisker,
totalkvote 40 laks.
Døgnkvote: 1 laks/ fisker,
totalkvote 40 laks. Såfremt
organisering er på plass.
Døgnkvote: 1 laks/ fisker
Beitstad utmarkslag:
totalkvote på 50 laks
Ønsker fleksibilitet i
midtsesongevalueringsmetode.
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Trondheim

123.Z

Nidelva

L: 1.6-31.8

Verdal

127.Z

Verdalsvassdraget

L:1.06-15.8

Verdal

127.Z

Verdalsvassdraget

L: 01.06-31.08

Verdal

127.Z

Verdalsvassdraget

L:01.06-31.08
Ø: ønsker fisketid

Ørland

133.3Z

Nordelva

L:15.6-15.8

Døgnkvote per fisker: 2 laks
hvorav inntil 1
over 3 kg. Avslutning hvis laks
over 3 kg
fanges først.
Midtsesongsevaluering.
10.06-31.08 ovenfor
Granfossen, med en
totalkvote for perioden
01.08–10.08 på 20 lakser.
Totalkvote for vassdraget 320
lakser. Sesongkvote pr. fisker:
4 lakser, maksimalt to lakser
større enn 80 cm pr fisker.
Fredningsområder:
Østnesfossen,
Grunnfosshølen og
Granfosshølen.
Sesongkvote per fisker: 3 laks,
maksimalt to laks større enn
80 cm. Totalkvote for
vassdraget 220 laks.
Fredningsområder:
Østnesfossen,
Grunnfosshølen og
Granfosshølen.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak. Ingen
hunnlaks skal avlives i august.
VF og VJFF: 320 laks i
totalkvote. Hofiskfredning fra
15.7, pers. Kvoter
(innenbygds 3 laks, max 1
over 80 cm, kan økes med 1
laks om midtsesong viser
>120%, utenbygdes: 2 laks,
hvorav 1 over 80 cm) Sjøaure:
1 fisk under 65 cm i
sesongkvote pr. fisker.
Midtsesongev. med potensielt
økte kvoter:
100%- 320 laks
110%- økning til 400 laks
120%- økning til 450 laks
>130%- økning til 500 laks
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Midtsesongev. m avtale
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Ørland

133.3Z

Nordelva

Ørland

135.1Z

Oldelva

L:15.6–31.8
Ø:15.6–31.8

Ørland

135.1Z

Oldelva

L:15.6-31.8
Ø:15.6-31.7

Ørland

135.1Z

Oldelva

L/Ø:15.6-15.8

Ørland

134.Z

Teksdalselva

L: 15.6–15.9
Ø: 15.6–15.9

Ørland

134.Z

Teksdalselva

L:15.06-15.09

Ørland
Åfjord

134.Z
135.Z

Teksdalselva
Stordalselva

L: 15.6-15.9
L:15.5-15.8
Ø15.5-15.8

Åfjord

135.Z

Stordalselva

L:15.5-15.8
Ø15.5-15.8

Åfjord

135.Z

Stordalselva

L: 15.5-31.8
Ø: 15.5-31.8

Åfjord

135.AZ

Norddalselva

L:1.6-31.8
Ø:1.6-31.8

Åfjord

135.AZ

Norddalselva

L:1.6-31.8
Ø:1.6-31.8

Åfjord

136.Z

Hopstadelva

Åfjord
Åfjord

136.Z
136.Z

Hopstadelva
Hopstadelva

L:15.05-30.11
Ø:01.06-31.07
Foreslått ikke åpnet
L: 15.5-30.11
Ø: 1.6-31.7

Døgnkvote 2 laks (Stjøra JFF
og grunneier/leder
interimstyret).
Fiske er tillatt annenhver dag.
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks og
1 sjøørret.
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks og
1 sjøørret.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte
tiltak.
Midtsesongevaluering med
forhåndsavtalte tiltak for å
kunne innskrenke eller utvide
f.eka ved tørrvær.
Døgnkvote per fisker: 2 laks
og 1 sjøørret.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Døgnkvote per fisker: 2 laks.
Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte
tiltak.
Døgnkvote: 2 laks. Totalt 1200
kg laks. Hunnlaks fredning
etter 1.8.
Midtsesongevaluering.
Døgnkvote: 2 laks. Totalt 1200
kg laks. Hunnlaks fredning
etter 1.8.
Midtsesongevaluering.
Totalkvote 1500 kg som kan
utvides med 300 kg hvis
>130% GBM-oppnåelse ved
midtsesong.
Døgnkvote: 2 L. Totalkvote for
vassdraget: 1200 kg.
Døgnkvote: 1 SØ.
Sesongkvote istedenfor
månedskvote. Ønsker kvote
på 2 laks og at bestemmelsen
om 1 laks over 65 cm fjernes.

Grunneiere: 3 laks over lovlig
minstemål og 1 sjøaure pr.
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Fiskedøgn. Fisketid kl.18.0015.00

Uttalelser om fisketider i vassdrag
Uttalelsene står oppført under den kommunen de tilhører. Kommunene er oppført alfabetisk.

Flatanger
Lauvsneselva
Namdalen Træsliperi AS – Lauvsneselva: Namdalen Træsliberi AS, eneste rettighetshaver i
Lausneselva, ønsker å opprettholde fisketid året rundt som i dag. Elva inneholder stort sett bare
fiske med opphav fra oppdrettsnæringen. Det selges 6 kort/døgn til allmenheten gjennom
www.inatur.no. Dette betyr at all fisk som blir tatt opp er en forbedring av naturmangfoldet. Fisken
går seint opp i elva så fiskesesongen er hovedsakelig 01.07 - 31.10 men den varierer noe gjennom
året påvirket bl av kjørevolumet på kraftstasjonen. Kraftstasjonen er ikke pålagt minstevannføring og
det betyr at fiske er avskåret fra vellykket produksjon i elva.
FM vurdering av lokalt forslag:
Denne forskriften har til sikte å forvalte villaksen. I lakseregisteret står bestandene som tapt/ ikke
selv-reproduserende. Det burde blitt undersøkt om det forekommer gyting i disse elvene for å
kvalitetssikre dette. Dersom villaks ikke gyter her, bør elvene vurderes stengt for fiske etter laks da
det da fiskes kun på villaks fra andre bestander og rømt laks. Det er problematisk om rømt
oppdrettslaks blir sett på som en ressurs lokalt. Det er viktig at rømt oppdrettslaks tilstrebes tatt ut,
og FM ønsker at det blir gjort effektive utfiskinger for å ta ut mest mulig der vi vet at andelen er høy.
Da alle elver er foreslått å ha normal fisketid bør også de elvene som har hatt et svært utvidet fiske
få samme regler. Et sportsfiske i Lauvsneselva og Hopstadelva tar ut oppdrettslaks uten kostnad for
FM, samtidig som det skaper inntekt for grunneier. Dersom det er tenkt at FM skal bruke §5 (om
denne også gjelder i elva) og iverksette uttak av rømt fisk her ønsker vi samtidig at det skal følge
med midler til dette. Dette gjelder også Opløyelva.

Heim
Åelva (Røsta)
Hemne JFF - Åelva:
Ønsker samme fisketid som tidligere, 15.6-15.8, samme fisketid for laks og sjøørret. Ser at
organiseringen ikke er på plass og ønsker å bidra til å komme i havn med den.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Forpaktende forening
Aktiv i kunnskapsinnhenting

Status
Nei
Ja
Ja

Aktiv i tiltaksgjennomføring

Noe

Forhåndsavtale

Nei

FM
Prosess har tatt tid, strandet
Hemne JFF, engasjert utvalg
Samarbeid m kom og
forskning
Tilrettelegging, overvåkning
rømt laks
Ikke midtsesongevaluering
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Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Ikke gitt
83%
Ikke vurdert
Moderat (gul)
Ja

Stor overbeskatning (30%)
Begrenset i Smøla-Fosen

Organiseringsprosessen i vassdraget er ikke sluttført. At ikke alle rettighetshavere i hele anadrom
sone inkludert vatna er felles organisert i et forvaltningslag, eller har avtale med forpaktende
forening, gjør at kravet om pliktig organisering og drift, ikke er oppfylt. Noen har jobbet mye for å få
til organiseringen. Kanskje burde hele eller deler av vassdraget vært foreslått stengt. Men, vatna her
er ikke så sentrale som Rovatnet er i Søa, og de kan vurderes å holdes utenfor en felles forvaltning
hvis det hjelper til å lande prosessen. En revisjon av innlandsfiskereglene i vatna vil kunne hjelpe til å
få organiseringsprosessen på gli igjen. Vi vil blant annet høre på skjerping av garnregler, blant annet
stopp i garnfisket. Fylkesmannen er i gang med dette arbeidet og håper å få det på høring i løpet av
kommende halvår. Fylkesmannen tilrår ikke utvidelse av beskatning på noen av artene på dagens
grunnlag.
Søavassdraget
Hemne Jeger og fiskerforening – Søa:
Ønsker samme fisketid for laks og ørret/sjøørret, fordi ulik sesong gjør det vanskeligere for fiskere
og lokal forvaltning, da det i praksis blir tvungen gjenutsetting av en av artene i deler av sesongen.
Dette er ikke ønskelig verken fra brukersida eller forvaltning/oppsyn.

FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Forpaktende forening
Aktiv i kunnskapsinnhenting

Status
Nei
Ja, kun i Søa
Ja

Aktiv i tiltaksgjennomføring

Noe

Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Nei
Ikke gitt
100%
36% (svært dårlig)
Dårlig (oransje)
Ja

FM
Prosess har tatt tid, strandet
Hemne JFF, engasjert utvalg
Samarbeid m kom og
forskning
Tilrettelegging, overvåkning
rømt laks
Ikke midtsesongevaluering
2018 ikke med
2018 ikke med
Begrenset i Smøla-Hitra-Frøyaytre Fosen

Organiseringsprosessen i vassdraget er ikke sluttført. At ikke alle rettighetshavere i hele anadrom
sone inkludert Rovatnet og Eidselva (som er en sentral del av vassdraget), er felles organisert i et
forvaltningslag, eller har avtale med forpaktende forening, gjør at kravet om pliktig organisering og
drift, ikke er oppfylt. Noen har jobbet mye for å få til organiseringen. Kanskje burde hele eller deler
av vassdraget vært foreslått stengt. En revisjon av innlandsfiskereglene i Rovatnet vil kunne hjelpe til
å få organiseringsprosessen på gli igjen. Vi vil blant annet høre på skjerping av garnregler, blant
annet stopp i garnfisket. Fylkesmannen er i gang med dette arbeidet og håper å få det på høring i
løpet av kommende halvår. Fylkesmannen tilrår ikke utvidelse av beskatning på noen av artene på
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dagens grunnlag. Revisjon av miljøvilkår i vannkraftreguleringen pågår. Det forventes positiv effekt
for anadrome arter.

Fjelna
Hemne JFF – Fjelna:
Ønsker midtsesongevaluering med mulighet for utvidelse av sesongen (gjøres i samarbeid med
rettighetshaverne).
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Forpaktende forening
Aktiv i kunnskapsinnhenting

Status
Ja
Ja
Noe

Aktiv i tiltaksgjennomføring

Noe

Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Nei
2
96%
88% (god)
Dårlig (oransje)
Ja

FM
Grunneierlag
Hemne JFF, engasjert utvalg
Samarbeid m kom og
forskning
Tilrettelegging, overvåkning
rømt laks, pukkellaks,
reparasjon av trapp.
Ikke midtsesongevaluering

Vil reduseres jf høringsforslag

Vi kan forsøke hvordan midtsesongevaluering fungerer her - også fordi det vil fungere som en
innfasing for Søa og Åelva (når organiseringen er på plass).

Hitra
Grytelva
Langdahl – Grytelva, Hitra
Ønsker å ha åpen elv. Forslag til fiskeregler er vedlagt. Grytelva har lakseførende strekning på ca 4,3
km, har bestand av laks, sjøaure, innlandsaure og ål. I normale år ble det fisket ca 200-400 smålaks
1-2 kg. Fra 90-92 var fangstene så dårlig at tidligere grunneier. Elva var stengt for fiske fra 93. Derfor
ble det opprettet ungfiskundersøkelser i vassdraget. Fredningen varte til utpå 2000 tallet og har blitt
åpnet for noe fiske på strekningen pr i dag. Kunnskapsrapporter vedlagt. Forslag til fiskeregler fra
2020 vedlagt.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Forpaktende forening
Aktiv i kunnskapsinnhenting

Status
Nei
På Becker-valdet
Nei

FM
Krav, men har tidligere søkt
fritak
Initiert for del av vassdraget
Lager nå system for
fangstrapportering mm.
(offentlig
elvemuslingovervåkning).
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Aktiv i tiltaksgjennomføring
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Nei
Nei
Ikke gitt
Ikke vurdert
Ikke vurdert
Moderat (gul)
Ja, ytre kyst

Ikke kommet igang
Ikke midtsesongevaluering

Få nøter, svært begrenset,
men kan være påvirket av
ulovlig drivgarnfiske

Vassdraget er viktig indikatorvassdrag på vestsida av Hitra, som også er på nasjonalt
overvåkningsprogram for elvemusling. Viktig for å øke kunnskap for å bevare bestander i et område
med mye lakseoppdrett. Fylkesmannen anbefaler at fisketid i dette vassdraget sette inn i forskriften.
Men, felles forvaltning og drift av vassdraget må komme på plass, eller dispensasjon fra
organiseringskravet må være i orden før fisket kan starte. Det er framlagt utkast til nye fiskeregler
for vassdraget, men dialogen om disse er ikke helt sluttført. Vi mener blant annet at det bør settes
totalkvote og at oppsynsfunksjonen defineres i større grad.

Høylandet
Nordfolla
Nordfolla forvaltningslag – Nordfolda: Et fiske der fisket på laks starter to uker senere enn fisket
på ørret (som er i forslaget fra Miljødirektoratet) er prøvd før. Dette var vanskelig å administrere for
rettighetshaverne og vanskelig å etterleve for fiskerne. Forvaltningslaget stiller seg skeptisk til det
biologiske grunnlaget for å ha delt fiskestart i Nordfolda da det i 2018 gjennom videoovervåkning av
Skandinavisk naturovervåking viser at GBM er nådd for laks og at aurebestanden er god (beregnet til
1310 individ). Forvaltningslaget ønsker derfor fisketid 15.juni til 31.august for begge artene.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd siste
5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Status
Ja
Ja
Nei
1
99%

FM
Videoovervåking

Moderat
God (grønn)
Ja

Påvirket av lakselus (VRL)
Foldafjorden foreslås ikke
åpnet nå

Elva er vurdert som egen bestand bare siden 2016, men tallene viser at tilstanden er god for både
laks og sjøaure. Vassdraget er mer et sjøaurevassdrag enn et laksevassdrag og fangstene reflekterer
dette. Muligens vil det bli noe mer laks i vassdraget med tanke på at det ikke åpnes for sjølaksefiske i
Foldafjorden nå. En noe økt fisketid på laks støttes av FM, og om denne må være lik for laks og
sjøaure foreslås denne fra 20.06-31.08.
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Indre Fosen
Osaelva
Osaelva elveeierlag Har rapportert fiske. Fra 2004, først på egne skjema til Fylkesmannen de
seneste årene gjennom fangstrapp.no. Kommentar til manglende etablering av elveeierlag. Osaelva
søndre side: Det er gjennom jordskiftesak, etablert en fordelingsnøkkel på rettigheter og elveeierlag
er etablert. Osaelva nordre side: Her er rettigheten delt i et eldre jordskifte. Det er etablert felles
kontakt for begge lagene gjennom undertegnede, og felles rapportering blir gjort. På grunn av sen
fiskeoppgang i elva, vil vi komme med forslag til nye fisketider for Osaelva: Indre Fosen 133.2Z
Osaelva L:15.06-15.08. Dette vil gjøre fiske mer attraktivt for fiskerne og også for grunneierne.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Tilstand
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Status
Ja
Nei
Nei
Nei
Moderat (gul)
ukjent
ukjent
Dårlig (oransje)
Ja

FM
Jordskifte
Fangster rapporteres
Ikke krav midtsesongevaluer.
VRL rapport 14

VRL temarapport nr 7
Ikke mange nøter på ytre-og
nordre side av fjorden

Osaelva har vært organisert og levert fangstrapport de siste årene. Siden 2013 er det to år, 2019 og
2016 hvor fangster mangler i offentlig statistikk, dette beror trolig på feil/misforståelser. At elva har
havnet på listen over vassdrag som stenges for fiske, mener lokalforvaltningen og Fylkesmannen er
feil. Trolig beror det på at elva her feil navn i oppføringen både i fangstrapp og i høringsnotatet
(Oselva) og at det ikke ble fanget opp og korrigert i forhåndshøringen. Et begrenset sjølaksefiske i
ytre/nordre Trondheimsfjord og nordre del av Stjørnfjorden forventes ikke å øke. Fiskesesongen kan
skyves på som foreslått lokalt etter vår vurdering.
Skauga
Skauga elveeierforening Ønsker fisketid 15.6-31.8. Tidligere forslag om 2 laks per. fisker/døgn
endres til 1 laks per. fisker/døgn. Lokal sesongkvote er 10 lakser per. fisker/sesong. Forlengelse av
sesongen er positivt for grunneiere og fiskere oppstrøms kraftverket, som i store deler av
fiskesesongen har veldig liten vannføring. Skauga elveierforening er godt organisert og styret vil ved
behov endre fiskereglene på kort varsel. Skauga har i mange år hatt og har et forvaltningsmål på 600
kg. avlivet laks, selv om det nå ikke står i våre fiskeregler. Elveierforeningen vil hensynta dette i
forhåndsavtalen til midtsesongevalueringen. Skauga er som kjent regulert og det viser seg at det i
flere perioder gjennom sesongen kun er slippvann fra kraftverket som gjør elva fiskbar i nedre del
(15km.). Laks blir stående i sjøen i lengre perioder og beskattes i sjøfisket. Det er gjennomført to
gytefisktellinger og en gytegroptelling de siste 9 årene, som alle viser at gytebestandsmålet er nådd.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning

Status
Ja

FM
Langvarig og stabilt, god drift
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Aktiv i kunnskapsinnhenting
Aktiv i tiltaksgjennomføring
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Ja
Ja
Ja
1
100%
87% (god)
Dårlig (oransje)
Ja

Tidligere Rissa, mest fangst i
Trh.fjorden

Skauga har i perioden fram til 2020 hatt døgnkvote på 1 laks. De har vurdert å søke om kvote på 2,
men har nå bestemt seg for å fortsette med 1, da de håper å få noe lengre sesong. Forvaltningen
følger godt med i sesongen og prøver å tilpasse reglene for forsvarlig beskatning, og jobber etter et
måltall på maks 600 kg. De sier at de ikke ønsker totalkvote i forskriften, men ønsker lengre sesong
med hensyn til rettighetshavere i øvre deler av vassdraget. Fylkesmannen vurderer at forventet økt
innsig på grunn av foreslått redusert sjølaksefiske, kan nulles ut av økt smoltdødelighet på grunn av
lakselus. Alternativer som kan vurderes er 1) at sesonglengden beholdes med mulighet for utvidelse
til 31.8 etter forhåndsavtale som nå, eller 2) at det åpnes for fiske til 31.8 ovenfor Svartelva, og at
utvidelse kan skje etter forhåndsavtale nedenfor Svartelva som i dag. Et betydelig sjølaksefiske,
forventes å reduseres noe.

Levanger
Levangerelva
Levangerelva grunneierlag -Levangerelva: i Levangerelva er laksen svært avhengig av nedbør for
å gå opp og laksen går opp sent (etter 1.aug). Dette gjenspeiles i lave fangsttall da sesongen i dag er
fra 1.juli- 15.aug. Fagpersoner har uttalt at GBM er for høyt og grunneierlaget ønsker en revidering
av dette. GBM er likevel nådd med 90-115% de siste 4 år. Det vil bli utført gytegroptelling i år og det
bes om at denne og fangstrapp fra 2020 er med i betraktning før beslutning om fisketid blir tatt.
Ønsker videreføring av dagens fiskeregler, men at fiskesesongen flyttes til 15/7-31/8. Grunneierlaget
er åpne for å innføre totalkvote. Grunneierlaget har lest
https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/122 og ser at det er noe
mangelfull informasjon. Vennligst se oversikten over hva de kommer med av videre opplysninger i
høringsuttalelsen deres som ligger ved. Grunneierlaget har signert en formell avtale (frivillig) med
regulanten i elva om minstevannsføring.
Levanger jeger- og fiskerlag - Levangerelva: LJFF uttrykker bekymring over at det i perioder de
siste årene er lav vannføring i Levangerelva, sannsynligvis for lav til å maksimere produksjonen av
laksefisk. Når det er lite vann blir det også tatt lite fisk i elva og det observeres at fisken kommer
sent, noen ganger så sent som i september. Det er også observert mye laks/ sjøaure i Litjelva, som er
en sideelv som også er regulert men det er usikkerhet rundt hvor stor suksess gytinga her har.
Ønsker å videreføre dagens fisketid men at det i en 4-årsperiode fremover settes døgnkvoter på to
laks og en sesongkvote på 4 laks pr. Fisker. Påbud om utsetting av hunnfisk. Fisk over 3 kg settes ut
igjen og forsterket oppsyn. Viktig med kunnskapsinnhenting om bestanden i denne perioden.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning

Status
Ja

FM
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Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd siste
5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Ja
Nei
4
Ikke vurdert
Ikke vurdert
Svært dårlig (rød)
I ytre del av Trondheimsfjorden

Levangerelva er en av 17 hensynskrevende bestander i Trondheimsfjorden og en av tre bestander i
Trondheimsfjorden som av VRL vurderes til å ikke ha stabile høstbare overskudd (VRL-rapport
14,2020). Levangerelva har de siste 4 årene hatt en positiv trend når det gjelder oppnåelse av GBM.
FM kan likevel ikke argumentere for å åpne for fiske når beskatningsrådet er 4, men registrerer at
det fra lokalt hold er et stort engasjement og at de er aktive i å hente inn kunnskap. For å bevare
dette engasjementet kunne det være aktuelt å innføre en svært begrenset totalkvote/ strenge regler,
men da elva har sen oppgang av laks bør ikke denne flyttes til et senere tidspunkt da en flytting kan
føre til økt beskatning. FM noterer seg at LJFF stiller spørsmålstegn om det er nok vann til maksimal
produksjon av laks og vil følge opp dette innenfor rammene av vår rolle.

Melhus
Gaula fiskeforvaltning
Gaula Fiskeforvaltning samtykker til forslaget som foreligger for Gaulavassdraget.
Leder fiskeutvalget Melhus JFF
Ønsker stopp i catch and release fiske (C/R). Det må innføres kvoter på C/R snarest.
Høringsuttalelsen inneholder et regnestykke som viser at de siste tre år har det død over 4 tonn laks
i Gaula ut ifra en forutsetning om at 10 % av fisken dør etter fang- og slippfiske (jf. Alta
undersøkelsen). Videre vises det til at deler av denne praksisen ikke følger retningslinjene for slikt
fiske, slik at det kan antas at dødeligheten er enda større. Det stilles spørsmål ve om det er riktig at
man ved slikt fiske kan tillate at en fisker tar opp 30 laks i sesongen.
Det pekers på motstridende regelverk i Gaula. Strenge fiskeregler på en side, mot kvoter som kan
tøyes ved å levere inn fisk. En fisker kan ikke slå i hjel flere fisk enn sesongkvoten, 4 fisk. Men hvis du
slår i hjel en laks og leverer den inn, så får du lov til å fiske videre. Minner om at en død laks ikke
gyter om den ligger i fryseren.
FM vurdering av lokalt forslag og kommentarer til JFF:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting

Status
Ja
Ja

Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år

Ja
2
92%
43% (dårlig)

FM
Søker fiskefondet o.l,
samarbeid forskning, kom mm
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Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Dårlig (oransje)
Ja

Fylkesmannen støtter forslaget slik det står. Med beskatningsråd 2 er vår kommentar til Orkla, om
mer aktiv bruk av forhåndsavtale og midtsesongevaluering også relevant for Gaula, for å sikre økt
måloppnåelse i kommende periode.
Vi mottar flere bekymringsmeldinger som det som framlegges fra fiskeutvalget Melhus JFF i løpet av
året (også fra andre vassdrag). Det er en økende trend med fang og slipp, opp mot 70% i enkelte
elver. Regelverket er uklart, og veiledningsmaterialet er tynt. Vi ser at det er et behov for mer
informasjon om hvordan dette bør utføres og når, og når det ikke bør gjøres, både hos forvalterne
lokalt, de som selger fiskekort og fiskerne.
Vi mottar innspill på at ulik lengde på fiskesesongen for de ulike artene kan oppleves som tvungen
fang- og slipp fiske. Strenge regler fører også til mer fang og slipp, og mer innlevering/avskriving på
kvote. Vi ønsker derfor en tydeliggjøring av hvordan praksisen med innlevering av fisk, når fiskerne
kun har personlige kvoter og det ikke er totalkvote for vassdraget.

Namsos
Aursunda
Aursunna fiskeadministrasjon: Effektiv fisketid er alltid mye kortere enn tillatt fisketid da
vassdraget har sterkt varierende vannføring og det ikke er fiskbart på lav vannstand. På bakgrunn av
dette og fordi Aursunna fiskeadministrasjon forstår det slik at det i midtsesongsevalueringen kun er
mulig å innkorte fisketida ønsker de å korrigere sitt forslag til fisketid for Aursunna: 1.juni-15.august
for både laks og aure.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting

Status
Ja
Nei

Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd siste
5 år
Sjøørret

Nei
1
98%

Sjølaksefiske siste periode

Ja

FM
Kjenner ikke til nyere
undersøkelser
Endret fra 2 til 1.

God
God (grønn)

Små fisk som neppe går i nøter,
lave fangster,
furunkuloseutbrudd (VRL).

Aursunna har frem til i år praktisert midtsesongevaluering uten at dette har vært nedfelt i gjeldende
forskrift. Til tross for dette har de den senere år hatt en økende trend i å oppnå GBM. Ettersom
beskatningsrådet for laks er satt til 1 av VRL og tilstanden til sjøauren er vurdert til god foreslår FM at
Aursunna får mulighet til å inngå forhåndsavtale med FM der de kan utvide fisketiden i
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høringsutkastet for laks (og eventuelt aure) dersom forholdene tilsier dette (jf. retningslinjene),
alternativt at de får utvidet fisketiden med to uker.

Bogna
Bogna elveeierlag: De siste 5 år er forvaltningsmålet nådd med god margin, i år har Myhre-telleren
som står i den øverste sonen telt 1200 og det er blitt tatt 1 laks her. Laksen her går opp i juli og det
ønskes fisketid frem til 15.august. Forutsigbarhet i fisketiden er viktig.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting

Status
Ja
Nei

Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd siste
5 år
Sjøørret

Nei
1
98%

Sjølaksefiske siste periode

Ja

FM
NTE har fått pålegg om
undersøkelser her med oppstart
i 2020.
Endret fra 2 til 1.

Svært god
Moderat (gul)

Små fisk som neppe går i nøter,
lave fangster, har hatt
furunkuloseutbrudd (VRL).

Bogna har tidligere ikke hatt midtsesongevaluering i forskrift. Med en forhåndsavtale kan fisketiden
utvides dersom forholdene tilsier dette (jf. retningslinjene). Lokal forvaltning vil derfor ha muligheten
til å utvide fisketiden i gode år. FM ser behovet for forutsigbarhet i fisketiden, men med en
forhåndsavtale vil lokal forvaltning uansett ha behov for å selge kort etter midtsesongevaluering
med forbehold. Sen oppgang til øvre deler kan tale for differensiert fisketid i vassdraget der de øvre
deler kan har senere fisketid, ala Granfossen i Verdal.

Namsenvassdraget
Namsenvassdraget elveeierlag (NE)– Namsenvassdraget: Positiv til å beholde dagens fisketider.
Også positiv til at “Bjøra og “Søråa” endres til “Høylandsvassdraget” da dette blir en mer oversiktlig
og helhetlig forvaltning av vassdraget. Ingen innvendinger angående de endringer som
Miljødirektoratet har lagt frem under “spesielle bestemmelser” for Sanddøla.
NE stiller seg sterkt negativ til at forslaget om å fjerne midtsesongevaluering. I et slikt stort og
komplekst vassdrag er det avgjørende at de kan gjøre raske bedømmelser lokalt for å kunne forvalte
vassdraget godt. Dette gjelder både mulighet til å innskrenke kvoter og også kunne stenge hele eller
deler av vassdraget i perioder. Et eksempel her er Bjøra-Høylandsvassdraget hvor vannføringen ofte
er under 5 kbm i juli og da stenges elva for fiske. NE ønsker å ha muligheten for å gjøre denne
stengingen og ønsker å kunne erstatte for eksempel 2 uker med tapt fiske i juli med et fiske i slutten
av perioden (15.08-31.08) hvis de får beholde midtsesongevaluering. Mener at Høylandsvassdraget
kan disponere 92 dager med fiske mellom datoene 15.05 og 31.08 og slik drive aktiv lokal
forvaltning.
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I tillegg ønsker NE at det blir beregnet et GBM spesielt for Namsen og ikke bare har GBM beregnet
fra modellvassdrag. Ett av Norges viktigste vassdrag for laks og sjøaure bør ha konkrete beregninger
for GBM. Spesielt viktig med en unik modell for Høylandsvassdraget der vannføring har mye å si for
fangsttall. Videre stiller NE seg skeptisk til døgn- og sesongkvote for sjøaure da de frykter dette vil
resultere i mer tyvfiske og underrapportering.
Naturvernforbundet i Namdalen – Namsenvassdraget: Er opptatt av kunnskapsbasert
forvaltning. Der kunnskap er mangelfull må føre-var-prinsippet legges til grunn. I øvre del av
vassdraget finnes en relikt laks, småblank/ namsblank. Forskere stiller spørsmålet om Namsblanken
er Norge mest sjeldne biologisk mangfold og om bestandene er Europas mest verdifulle.
Kunnskapsgrunnlaget om blanken er godt oppdatert Se «Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre
Namsen Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019.» NINA rapport 1551. Her vises det til
svært dramatisk utvikling for Namsblanken. Sjøvandrende laks som slippes opp fisketrappa i
Fiskumfoss gyter sammen med Namsblank og utvanner dens unike egenskaper. Årlig fanges det kun
ca 200 kg laks på strekningen, eller godt under 1% av annet fiske på Namsenlaks. Forskerne foreslår
å stenge fisketrappa. Da vil Namsblank igjen kunne etablere seg på den 22 km lange strekningen
mellom Fiskumfoss og Aunfoss, enten ved egen innvandring og rekrutering eller ved utsettinger.
Dette er det eneste realistiske tiltaket for å hindre utrydding av Namsblanken i dette viktige
leveområdet, konkluderer de. Gjøres ikke tiltak, kan den på sikt bli utryddet. Naturvernforbundet i
Namdalen er opptatt av kunnskapsbasert forvaltning av våre naturverdier. Fisketrappa i Fiskumfoss
må stenges, og bestemmelsen om åpning av fiske etter anadrom laksefisk ovenfor Fiskumfoss må
tas ut av forskriften. Fiske etter anadrom fisk i dette området er ikke miljømessig bærekraftig!
NTE ønsker på nytt å bygge ut Trongfossen, den siste større urørte fossen i Namsen. Vi har over
mange år arbeidet hardt for at det ikke skal skje. Ett av våre viktigste argumenter har vært at
hensynet til Namsblanken må veie tungt og være avgjørende for å bevare fossen urørt. Dersom
fisketrappa ikke stenges, basert på ny og oppdatert kunnskap, vil det sterkt undergrave
argumentasjonen for å holde Trongfossen urørt av hensyn til Namsblanken. En lignende og lite lystig
parallell kan trekkes til rømt oppdrettslaks sin negative effekt på sjøvandrende ville laksebestander.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025

Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd siste
5 år

Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Status
Ja
Ja
Ja
Høylandsvassdraget :1 (endret
fra 2)
Sanddøla: 1
Namsen: 1 (endret fra 0)
Høylandsvassdraget : 97%
Sanddøla: 100%
Namsen samlet:99%
Høylandsvassdraget : ikke
vurdert
Sanddøla: ikke vurdert
Namsen samlet: svært god
Dårlig (oransje)
Ja

FM

Høyt fangsttrykk iflg VRL
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Et såpass stort vassdrag som Namsenvassdraget bør ha midtsesongevaluering, særlig for å kunne
innføre begrensninger i kvoter/ fisketid dersom evalueringen viser behov for dette. FM mener
prinsipielt at ikke tørkeperioder/ lav vannstand i elver som allerede har 3 mnd. fisketid skal kunne
“flytte” fisketiden utover fisketidsrammen på 3 mnd., men dette må korreleres med nasjonale
føringer (Høylandsvassdraget). Videre bør det også prioriteres at Namsenvassdraget får et eget GBM
og at det utarbeides et eget et for Høylandsvassdraget. Korrekt GBM er viktig her da
Namsenvassdraget regnes som såpass sterk at det skal fortsatt være et relativt stort sjølaksefiske i
Namsenfjorden. Sjøauren er vurdert til dårlig tilstand og FM mener at innføring av kvoter her er et
viktig tiltak for å forvalte sjøauren på en god måte. Dersom dette vil føre til et mer utbredt tyvfiske
bør tilsynet intensiveres.
FM er enig i at småblanken bør bevares og mente saken om fisketrappene i Nedre og Øvre
Fiskumfoss burde høres, men registrerer at Miljødirektoratet sitt vedtak fra 17.06.2020 om
fisketrappene konkluderer med at de skal holdes åpne. I deres vedtak opplyser de om at trappa ble
bygd som erstatning for mulig tap av lakseproduksjon etter kraftutbygging i vassdraget og at de
vurderer det slik at denne kompensasjonen ikke kan skje andre steder. I tillegg peker de på at det er
de bestandene ovenfor dagens anadrome sone som er mest genetisk unik og verdifull når det
gjelder småblank. Direktoratet er åpen for at trappene likevel kan stenges dersom det skulle oppstå
uforutsette hendelser.

Oksdøla
Grunneier Aune, B. T. - Oksdøla: Grunneier i Oksdøla som opplever at det har blitt mer laks i elva
de siste 10-15 årene enn tidligere og relaterer dette til de årene sesongen for kilenotfisket har vært
kortere. Lite fangst i elva de senere årene forklares med lite nedbør i første halvdel av sesongen som
gir senere oppgang og lite bitevillighet. Det står ifølge Aune mer laks i kulpene nå enn tidligere og
han stiller seg skeptisk til resultatene fra gytefisktellingen som ble gjort i fjor. Ettersom oppgang i elv
relateres til sesongen på kilenøtene er Aune negativ til at kilenotfisket skal ha lengre sesong mens
elva blir stengt for laksefiske. Sjøauren observeres det at det blir mindre av i elva på grunn av fiske i
elvemunningen i februar – juni.
Lyngenfjorden lakseråd - Oksdøla: Fiskesesong 1.juni -31.juli med elvekvote på 100 laks og 100
aure. Døgnkvote på 2 laks og 1 aure.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd de
siste fem år:
Sjøørret

Status
Ja
Nei
Nei
4 på laks
50%

FM
Elva blir likevel undersøkt av
NINA

Vurdert omtrent på samme
nivå siste år

Ikke vurdert
God (grønn)

Påvirket av lakselus, Det
fanges mye sjøaure i
munningen/ i sjøen utenfor
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som kan tyde på god
bestand i elva. Stort fiske
feb-juni.
Sjølaksefiske siste periode

Sjølaksefiske i fjorden

Med et beskatningsråd på 4 for laks av VRL, og en gytefiskundersøkelse fra 2019 som viser svært
lave tettheter på gytefisk (NINA) blir det interessant å se hvilke resultater som kommer fra årets
ungfisk- og gytefisktelling i vassdraget (finansiert av fiskefondsmidler). Underbygger disse
undersøkelser fjorårets resultater bør det ikke åpnes for å fiske på laks. Det rapporteres om ulovlig
fiske av sjøaure i munningen/ elva (usikkerhet om hvor grense elv/ sjø går) og FM jobber med å få på
plass skilt her for å informere om regelverk.

Årgårdsvassdraget
Kolstad, Silset og Bøgseth, - Ferga: Ferja har i perioden 2013-2019 hatt fangster mellom 88 og 510
laks med en middelfangst på 265 laks. Sjøaurefangsten har variert mellom 82 og 184, med en
middelfangst på 101 sjøaure. Lokal forvaltning har forlenget fisketiden 1.juli til 15 august hvert år
med bakgrunn i god fiskeoppgang i Øyensåa og lange tørkeperioder som har redusert fiskbarheten,
samt faren for furunkuloseutbrudd. Lokal forvaltning ble i år fratatt muligheten for å forlenge
fiskesesong og med en tørr juni/ juli ble det få fiskedøgn. 1 laks er rapportert fra Austerelva og 20
laks fra Ferja. Nedbør kom først 24.juli, etter endt sesong. På grunn av lang fiskesesong har det, til
tross for flere furunkuloseutbrudd de senere år, kun blitt observert færre enn 50 døde voksne laks
årlig (med unntak av 2019 hvor minst 150 gytelaks døde). For å opprettholde fiskeinteressen og ta
høyde for klimaendringer ønskes en lengre fisketid. I 2019 ble det foretatt gytefisktellinger og
ungfiskundersøkelser som viste moderate tettheter av fisk.
Lyngenfjorden lakseråd - Ferga: Fiskesesong 1.juni -31.juli med elvekvote på 200 laks og 50 aure.
Døgnkvote på 2 laks og 1 aure.
Lyngenfjorden lakseråd - Austerelva: : Fiskesesong 1.juni -31.juli med elvekvote på 200 laks og 50
aure. Døgnkvote på 2 laks og 1 aure.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning for hele
Årgårdsvassdraget:
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale

Beskatningsråd 2021-2025

Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd
siste 5 år

Status
Namdalseid elveeierlag
ja
Ferga: Nei
Austerelva: Nei
Årgårdsvassdraget: Ja
Ferga: 4
Austerelva: 4
Årgårdsvassdraget: 0
58%
Svært dårlig

FM
Ikke alle grunneiere er med i
fellesforvaltning
Aktiv på videoovervåkning

Endring; Fra 3 til 4. Moderat
fare for redusert
smoltproduksjon på grunn av
lav rekruttering.
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Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Årgårdsvassdraget har
moderat (gul) status
Ja

Lus, landbruk (VRL)

Lokal forvaltning har frem til i år praktisert midtsesongevaluering i Ferga uten at dette har vært
nedfelt i forskrift. FM tolker høringsutkastet til Miljødirektoratet på en slik måte at hele
Årgårdsvassdraget skal ha mulighet til midtsesongevaluering i neste forskriftsperiode, men ettersom
fisketiden er på kun 1 mnd blir dette ikke gjeldende for Ferja og Austerelva. Da Ferja og Austerelva
har fått endret sitt beskatningsråd fra 3 til 4 på laks er det vanskelig for FM å argumentere for et økt
fiske på laks, men å opprettholde interessen for elva er viktig. Dersom det åpnes for en fisketid på
laks bør en totalkvote være lav og lokal forvaltning bør være aktiv og stoppe fisket om det blir varmt/
lite vann. Fisketiden kan gjerne være over en lengre periode for å sikre at man har fiskbar elv i løpet
av perioden. Det har vært furunkulose årlig i årene 2017-2019, og død voksenfisk er observert. Man
kan anta at også en del ungfisk har gått med og undersøkelser viser at tettheten av ungfisk er lavere
nedenfor Kolstadfossen enn ovenfor. Kaldt vann og våt/ kald juli har mest sannsynlig bidratt til at det
i år ikke har vært rapportert om furunkulose i vassdraget, men FM har utfordret lokal forvaltning til å
se på ytterligere tiltak som kan redusere faren for utbrudd. FM jobber med å se på økt vannføring til
Ferja sammen med NVE. Nye ungfisk- og gytefiskundersøkelser vil bli/ er utført i år. FM vil prioritere
informasjonsskilt om fredningssone i Liaberget (Austerelva).

Orkland
Orkla
Orkla Fellesforvaltning: har over flere år kjørt med strenge kvoter og restriksjoner. Samtidig
arbeider vi kontinuerlig for å få på plass best mulig overvåking av bestanden, slik at vår forvaltning
av bestanden i Orkla kan drives mest mulig kunnskapsbasert. Kunnskapen fra overvåkingen bruker
vi aktivt i arbeidet med fastsettelse av regler og til å gjøre en god evaluering midtveis. Overvåkingen
har bidratt med ny kunnskap om Orkla, slik at eksempelvis skjemaet (excel-regnearket) vi bruker ved
evalueringen er blitt endret. Vi har i den siste 4 årsperioden vært nær i måloppnåelse, men det er 2
år som trekker gjennomsnittet ned, 2016 og 2019. I ettertid ser vi at midtsesongevalueringen disse
to årene burde ha gitt annet utfall. I 2020 ble det derfor for å være føre-var innført hunnlaksfredning
i fiskereglene allerede fra 1. juli. Styret innførte også flere forhåndsannonserte tiltak for å kunne
minske uttaket i dårlige år. Detaljer redegjøres for i høringsuttalelsen. Generelt har fiskereglene med
strenge kvoter siden 2014 bidratt til en positiv trend for gytebestanden i Orkla. Skandinavisk
Naturovervåking sier dette om utviklingen av bestanden i sin Orkla-rapport fra 2018: «Beregninger
av innsig av laks hjemmehørende i Orkla fra fangststatistikk fra sjø og elv, viser at total fangstrate
(avlivet og gjenutsatt) for Orklalaksen er på over 81 % i gjennomsnitt i femårsperioden. I samme
periode øker andelen gjenutsatt laks i elvefisket fra 20 til nesten 70 %. Denne økningen i fang og
slipp, er trolig en viktig årsak til at total gytebiomasse av hunnlaks økte fra 3487 kg i 2013 til 14199 kg
i 2017”. I 2018 og 2019 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser i Orkla etter mange års opphold.
De høye tetthetene av ungfisk viser at de gode gytebestandene de foregående årene har gitt gode
resultater. I NINA’s siste Orkla-rapport (2019) så kommer de med følgende prognose: «En betydelig
økning i gytebestanden ovenfor Bjørsetdammen i årene 2014 til 2018, vil kunne føre til at det igjen
blir en økning i innsiget av laks i Orkla fra og med 2020. Forutsetningen for denne prognosen er at
gytebestandsmålet ikke ble nådd i årene 2012 til 2017, noe som bestandsovervåkingen tyder på».
Årets sesong, med ett bedre innsig av smålaks enn på mange år, tyder på at NINA’s prognose treffer
godt. Vi opprettholder derfor ønsket om at det ikke blir noen endringer i de sentrale forskriftene for
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vår del. Med de grep vi har tatt i forhåndsavtale/midtsesongsevaluering har vi god tro på å bedre
oppnåelsen av GBM i årene framover.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Status
Ja
Ja
Ja
2
89%
36% (svært dårlig)
Dårlig (oransje)
Ja

FM
Søker fiskefondet o.l,
samarbeid forskning, kom mm
Har mål om mer aktiv bruk

Overbeskatning 21%, 2019
Forventes å reduseres noe jf.
høringsforslag

Orkla har hatt flere år med strengere kvoter/restriksjoner enn offentlig forskrift. På denne måten har
de vist ansvar. Gytebestandsmåloppnåelsen har etter alle solemerker (med forbehold om 2020 tall)
økt noe siste fireårs periode (2017-2020), kontra forrige (2013-2016). Likevel er beskatningsrådet
fremdeles 2; det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd og beskatningen bør reduseres moderat.
Når det gjelder Orkla så har Fylkesmannen vurdert situasjonen ganske likt som Miljødirektoratet. Vi
vurderte også å tilrå kortere sesong, men landet etter tvil på å opprettholde sesongen.
Fylkesmannen har lagt vekt på at Orkla selv ser at beskatningen i perioder har vært for høy og at de
ønsker å få bedre kontroll gjennom konkrete tiltak. Blant annet ønsker de mer aktiv bruk av
forhåndsavtale-/midtveisevalueringsverktøyet. Det er også avdekket feil i regnearket som brukes ved
evaluering, noe som nå er rettet. Fylkesmannen har tydelig forventning om mer aktivt bruk av
forhåndsavtale- og sesongevalueringsverktøyene, slik at det ikke hersker tvil om, at hvis det er fare
for at målet ikke nås, så tas beskatningen ned med nødvendig omfang og virkning. I en ny
forvaltningsperiode lik den forrige (som er det mest sannsynlige å anta), må virkemidlene gi lavere
beskatning i gjennomsnitt i fireårsperioden. En bør planlegge for denne reduksjonen allerede nå.
Dette kan gjøres på flere måter, - en totalkvote (evt. fordelt på flere delstrekninger) er en løsning.
Vi har mottatt flere bekymringsmeldinger om at regler ikke følges på enkelte vald i flere elver, blant
annet i Orkla. Styrket plan for og gjennomføring av oppsyn bør være et naturlig angrepspunkt for å
øke gytebestandsmåloppnåelsen.
Det er høy andel gjenutsetting i Orkla. Vi mottar flere bekymringsmeldinger om dette i løpet av året
(også fra andre vassdrag). Regelverket er i beste fall lite kjent og i verste fall uklart, og
veiledningsmaterialet er tynt. Vi ber Miljødirektoratet ta initiativ til å framskaffe nødvendig
veiledningsmateriale i samarbeid de ansvarlige for fiskevelferdsregelverket.

Ingdalselva
Nergaard, T. S. I 2007 ble laksetrappa fullført og med 1 mil anadrom strekning har elva blitt en
berikelse for nærområdet. Det har allerede gått 700 laks gjennom telleren i trappa. Det selges kort
for de første 400 meterne av elva, resten er ikke åpnet. Fangst har variert mellom 10-35 stk hvert år.
Siden 2007 har rapporteringen årlig blitt sendt til NINA, fra i år vil rapporteringen bli sendt til
Miljødirektoratet. Ønsker videreføring av fisketid fra 15.juni til 31.august. Elva oppleves som ei
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“høstelv” og er avhengig av en viss vannføring for å være fiskbar. Et fiske vil også gi mange
“oppsynsmenn” i elva og bidra til interesse for elva.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Aktiv i tiltaksgjennomføring
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Status
Usikker
Ja
Noe
Nei
Ikke gitt
Ikke satt
Ikke beregnet
Ikke kategorisert
Ja

FM
Grunneierlag
Samarbeid m forskning, teller
Tilsyn, reparasjoner av trapp
Ikke midtsesongevaluering
GBM mangler

Betydelig, reduseres jf. høringsforslag

Forbedring av laksefiske i elva har vært et “forskningsprosjekt” siden trappa ble bygd. Den er ikke fullt ut definert
som et laksevassdrag, men er oppført i lakseregisteret uten bestander av laks og sjøørret. Det mangler
kategorisering både på laks og sjøørret. Det må gjøre en jobb fra forvaltning (lakseregisteret med mer) og
forskningen (gytebestandsmål med mer). FM vil veilede i at fangsttall må rapporteres i
fangstrapp.no (grunneiere/NINA).

Osen
Steinsdalselva
Osen elveeierlag -Steinsdalselva: Steinsdalselva har ustabil vannføring og er avhengig av jevnt
med nedbør for å kunne opprettholde fiskeforhold. Med 2 måneder fisketid kan man risikere at det
nesten ikke vil bli fisket i tildelt fisketid. GBM beregnet på bakgrunn av fangst vil derfor gi et feilaktig
bilde av elva. Gytebestandsoppnåelsen i Steinsdalselva beregnet ut fra videoteller i
Nordmelandfossen viser 104, 228 og 323 % oppnåelse de tre siste årene. (all fisk nedenfor
Nordmelandsfossen er ikke er med). Er uenige i totalfredning av sjøaure fordi størstedelen av
sjøørretfiske foregår i nedre del av elva, nedenfor Nordmelandsfossen. På denne strekingen er det
ingen god overvåkning av sjøørretbestanden, men stabile fangsttall på sjøørret, samtidig som det er
stabil oppgang i Nordmelandsfossen, omkring 300 individer hvert år. Morten Bergan fra NINA hadde
i 2019 feltarbeid i sidevassdragene i Steinsdalselva, der resultatet ikke var urovekkende for
sjøørreten. Totalfredning av sjøørreten bør være noe lokal forvaltning har mulighet til å regulere ved
midtsesongevalueringen. Jobber for å oppnå 100 % fangstrapportering.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd siste
5 år

Status
Ikke formelt på plass
Ja
Ja
1
98%
Moderat

FM
Få grunneiere står utafor,
forventes ok innen 2021
Trapp og andre undersøkelser
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Sjøørret

Dårlig (oransje)

Sjølaksefiske siste periode

Ja

Sterkt påvirket av lakselus
(VRL)
Svært få nøter

I forslaget om fisketider fra Miljødirektoratet åpnes elva for fiske dersom organisering kommer på
plass med en redusert fisketid for laks på 2 uker ovenfor Normelandfossen, mens fisketiden
forlenges med to uker for laks nedenfor fossen. Sjøauren fredes. Sjøauren har dårlig status ifølge
VRL og den viktigste påvirkningen er lakselus, noe lokal forvaltning i elva dessverre ikke kan påvirke.
Midtsesongevaluering gir lokal forvaltning mulighet til å utvide fisketida dersom forholdene tilsier
dette (jf.retningslinjene). Med ustabil vannføring og lite fiskbar elv kan denne øvelsen være vanskelig
å gjennomføre, og FM er ikke negativ til at fisketrykket på laks opprettholdes da beskatningsrådet er
1. Videoteller vil være et godt verktøy og det er viktig at fangstrapporteringen blir 100 %. Dette er ei
elv som har en del innsig av oppdrettslaks, men det ser ut til at den rømte laksen i liten grad går
trappa. Et forlenget fiske, som foreslått nedenfor trappa, kan derfor være et godt tiltak for å kunne
ta ut mer oppdrett i sportsfiskesesongen.
FM opplever at det på bakgrunn av svært ulik oppfattelse av situasjonen i vassdraget er vanskelig å
forankre VRL sitt råd lokalt. På bakgrunn av dette vil FM kalle inn partene til møte for å diskutere
saken. Det er svært ønskelig at Miljødirektoratet stiller på møtet.

Skaun
Børselva
Børsa grunneierlag
Ønsker å utvide sesongen med 2 uker slik at fisketida blir 1.juni-15.august. da de ser at fisken ikke
går opp før godt ut i juli. Mener de har god kontroll på gytebestanden i elva og det foretas
gytefisktellinger av NINA hvert år, samt midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. For å
kompensere for en utvidet sesong foreslår de å innføre en sesongkvote på 20 laks pr. Fisker, og at
det blir tillatt kun å fiske med flue og mark. Jobber aktivt med å bedre den løpende
fangstrapporteringen. Ingen kommentar til at døgnkvoten reduseres fra 2 til 1 laks.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale

Status
Ja
Noe
Ja

Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret

0
99%
78% (moderat)
Svært dårlig (rød)

Sjølaksefiske siste periode

Ja

FM
Grunneierlag
i samarbeid med forskning
Lite brukt, bare siste år.
Sesongkort, midtsesongev.
vanskelig

Landbrukspåvirkning, (lus,
vannkraft)
Vesentlig, men beskatter
smålaks mindre.

Fylkesmannen: Betydelig med kunnskapstilfang de senere år. Lav vannføring i lengre perioder og
systemet med salg av sesongkort har gitt utfordringer for midtsesongsesongevalueringen. Denne
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bør tas bort hvis fisketiden blir to måneder eller mindre. Fm støtter imidlertid at de øker fisketiden
med to uker når døgnkvoten reduseres da beskatningsrådet er 0. Evaluering bør opprettholdes hvis
forlenget fiskesesong innvilges. Det bør uansett gjøres en innsats for å tilrettelegge for løpende
rapportering også på sesongkort.

Steinkjer
Steinkjervassdraget
Byaelva forvaltningslag – Byaelva: All fangst i vassdraget er løpende rapportert til Laksebørsen.
Automatisk rapportering fra Inatur kan se ut til å ha blokkert for en fullstendig rapportering som
skulle ha kommet fra Laksebørsen. Dette har ført til et avvik mellom det som er løpende rapportert
på Laksebørsen og det som er blitt registrert i Fangstrapp.no. Gjennomføring og kontroll av
rapporteringen er en oppgave som naturlig vil bli ivaretatt av ny organisering. Steinkjervassdraget
startet arbeidet med pliktig organisering med planleggingsmøte før jul 2019. Situasjonen med Covid19 satte en foreløpig stopper for møtet og arbeidet med organisering. Ny dato for møte er 7.
september. Ungfiskundersøkelser l i 2016 og 2019 viste at det var særs/meget gode tettheter av
årsyngel og middels god tetthet av eldre laksunger. Med bakgrunn i det ovenfornevnte om
mangelfull rapportering, resultater av yngeltelling og gytegroptelling mener Byaelva Forvaltningslag
at det i ny forskrift må åpnes for fiske i Steinkjervassdraget med sesong for laks og sjøørret 01.07 –
31.08. når pliktig organisering er plass.
Ogna grunneierlag (OG)- Ogna: Ønskelig med fleksibilitet i forhold til §4 og at dokumentasjon og
lokale innspill blir vektlagt i praktiseringen. For mindre og mellomstore elver er det
kostnadskrevende å finansiere dokumentasjon på GBM. Det må utarbeides et eget
forvaltningsregime for mindre vassdrag slik at det er mulig å opprettholde aktivitet og engasjement i
disse vassdragene. Ogna vil ha eget GBM for Ogna. Støafossen viste oppgang på 10 laks i 2019 og
OG stengte elva for fiske. OG ønsker i kommende forvaltningsperiode et begrenset fiske med sterke
begrensninger i uttak da aktivitet i elva gir viktig engasjement (for eksempel gjennom sesongkvoter,
personlige sesongkvoter, kortsalg, fang og slipp). Fiskeseongen som tidligere har vært 1.juli-1.aug og
har i praksis betydd 1 uke fiske pga vannføring. I lokale fiskeregler er det klausul om at styret i OG
kan stenge elva om vannføringen blir lav. Muligheten til å stenge elva innenfor fisketidsrammene til
Miljødirektoratet ønskes videreført.
Steinkjer Jeger- og fisk – Steinkjervassdraget: Mener det er grunnløst og helt feil å stenge
vassdraget for alt fiske i neste 5-årsperiode i forhold til hvor de er i reetableringsfasen etter
gyrobehandlingen i 2009. De påpeker flere faktorer som har hatt betydningen for reetableringen:
påvirkninger på elva gjennom bygging av ny bru og kraftstasjon på Byafossen (tilslamming,
tørrlegging, leirras), utsatt yngel har større dødelighet enn naturgytt yngel, varmt/ lite vann om
sommeren i Ogna, samt populære badeplasser i høler hvor laks samles her. 2020 var et år med god
oppgang og 50 fisk ble tatt ut på 5 dager. SJFF håper at ungfiskundersøkelsen i Ogna vil bli lagt vekt
på ved fastsetting av neste års fiskeregler og ettersom dette er et vassdrag under oppbygging ønsker
de at det blir vurdert etter hvert år hvordan fisket for neste sesong skal være (se forslag i tabell). Når
felles forvaltning kommer på plass kan det bli enighet om andre kvoter. Personlig kvote på 1 laks pr.
Fisker pr. Døgn. Hunnlaks over 80 cm, kan settes ut igjen. Neste fisk som tas skal uansett taes på
kvote, uavhengig C/R. Vanlig fang og slipp skal ikke praktiseres i Steinkjerelva. Arbeidet med felles
organisering pågår. SJFF opplyser om at fangstrapport er sendt inn hvert år. Ønsker at vassdraget
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holdes åpent med tanke på rekreasjon for allmenhet, overvåkning, for å forhindre tyvfiske,
opprettholde et engasjement og økonomi.
Steinkjer kommune - Steinkjervassdraget: Prosessen med pliktig organisering av fiskeretthaverne
er i startfasen. Steinkjer kommune vil selv tre inn grunneierrollen i dette arbeidet.
Beslutningsgrunnlaget blir stadig bedre med ungfiskundersøkelser, gytegroptellinger og overvåkning
av Støafoss. Steinkjer kommune ønsker derfor at det i forskriften åpnes for at også
Steinkjervassdraget kan åpnes for fiske når den pliktige organiseringen er på plass. Kommunen har
ikke innvendinger mot forslaget til fisketider for Figgavassdraget. Tekniske utfordringer har ført til at
registreringen på fangstrapp.no har vært mangelfull.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning

Status
Ikke på plass

Aktiv i kunnskapsinnhenting

Ja

Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd de
siste fem år
Sjøørret

Nei
Ikke gitt av VRL
Ikke vurdert

Sjølaksefiske siste periode

Sjølaksefiske i ytre del av
fjorden.

FM
Underveis og prosessen er
startet. Kommunen vil nå selv
gå inn som grunneier og leder
arbeidet.
Søker fiskefondet og får utført
undersøkelser.
Under oppbygging etter gyro

Ikke vurdert
Moderat (gul)

Fredet siden 2000. Ganske
mye sjøaure i gytefisktelling i
2015 og relativt høye fangster
i prøvefisket i 2016 og 2017
(VRL).

Prosessen med pliktig organisering er i gang og engasjementet er stort. FM tolker retningslinjene
dithen at det kan åpnes for fiske når pliktig organisering er på plass, selv under en forskriftsperiode,
og støtter at det burde bli åpnet for et begrenset fiske når fellesforvaltning er etablert om
bestandene tåler det. Figga og Steinkjervassdraget er under oppbygging etter gyro og VRL
oppfordrer til å ikke åpne for sjølaksefiske i Trondheimsfjorden (VRL-rapport nr. 13.2020). Dersom
det åpnes for et begrenset fiske i elva bør det settes kvoter av Miljødirektoratet. FM er enig i at det
bør utarbeides egne GBM for Byaelva/ Steinkjerelva og Ogna og mener at Steinkjerelva kun bør være
åpen dersom både Ogna og Byaelva/ Steinkjerelva-bestandene tåler en beskatning. På grunn av
økonomi og forutsigbarhet rundt gjennomføring anbefaler FM at Støafoss kommer inn i nasjonalt
overvåkningsprogram.

Moldelva
Beitstad utmarkslag – Moldelva: Ønsker en totalkvote på 50 laks med fisketid fra 1.7-31.8. På
grunn av vannføring er det ofte bare fiskbart i et par uker i løpet av denne tida. Beitstad utmarkslag
vil søke Miljødirektoratet slik at de inntil videre kan forvalte fisket i elva.
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FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning

Status
Nei

Aktiv i kunnskapsinnhenting

Nei

Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
Tilstand
Sjøørret

Nei
Ikke gitt av VRL
Moderat (gul)
Moderat (gul)

Sjølaksefiske siste periode

Sjølaksefiske kun i ytre del
av fjorden.

FM
Beitstad Utmarkslag forvalter
fisket midlertidig.
Har laget driftsplan hvor det
står at de ønsker
undersøkelser, men kjenner
ikke til at det har blitt gjort noe
siden 2017.

VRL rapport 14, 2020
Fredet siden 2001.
Landbrukspåvirket, bedring
siste år (VRL).

Dersom Miljødirektoratet godkjenner at vassdraget forvaltes av Beitstad utmarkslag inntil videre kan
et begrenset fiske med totalkvote gjennomføres dersom forvaltningslaget viser en god plan på
hvordan kontinuerlig fangstrapportering skal gjennomføres. Moldelva en av bestandene som
vurderes som hensynskrevende av VRL med tanke på regulering av sjølaksefisket.

Stjørdal
Stjørdalsvassdraget
Stjørdalsvassdragets elveeierlag
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag er enig med Miljødirektoratets forslag til fiskereguleringer i
Stjørdalsvassdraget for perioden 2021 – 2025. Under gjennomføring av midtsesongevalueringen bør
det kunne vektlegges gytegropregistreringer og gytebestandsoppnåelse de 4 siste år. Eks. Hvis du på
evalueringstidspunktet ligger like under 90 % måloppnåelse bør en ha mulighet til å vektlegge
gytebestandsoppnåelse og gytegropregistreringer de siste 4 år. Det er det samlede antall lakseunger
som går i elva til enhver tid som indikerer om elva produserer maksimalt. Du kan ha 3 gode år og 1
dårlig men likevel ha tilstrekkelig med yngel i elva.
Stjørdalselva
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Status
Ja
Ja
Ja
1
99%
93% (svært god)
Dårlig (oransje)
Ja

FM
Søker fiskefondet o.l,
samarbeidsprosjekt
Ønsker fleksibel metode

Mener å se bedring lokalt
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Fylkesmannen støtter forslaget på Stjørdalselva. Vi mener dagens metode tar høyde for den
fleksibiliteten som etterspørres når det gjelder midtsesongevaluering.

Verdal
Verdalsvassdragets Fellesforvaltning (VFF) og Verdal jeger- og fiskerforening (VJFF) - Ønsker
sesonglengde på 3 mnd. Noen år kommer ikke fisken opp til de øvre delene før langt ut i sesongen
og sesonglende har også mye å si for sportsfiskeøkonomien i og rundt vassdraget. Flere grep har
blitt gjort for å styrke gytebestanden i elva etter vinterflommen i 2006. Streng lokal forvaltning, samt
en stor fang- og-slipp-andel har ført til at ikke totalkvoten er blitt tatt ut tidligere år. Det oppleves
som uforståelig at man da får redusert kvoten med 100 laks. Strenge regler har ført til åpen elv, noe
som har gitt resultater for laksen, fiskeinteressen og næringsinteressen. Det er flere undersøkelser
som er gjort for å kartlegge status og i 2020 viser videotelling i Granfoss en meget høy oppgang i
tillegg til at H.M. Berger muntlig har sagt at ungfiskundersøkelsene tyder på meget godt med ungfisk
i alle årsklasser. Lamberg har laget et skriv om at det fra 2020 vil være bedre år for Verdalselva (se
vedlegg). VF og VJFF ønsker en forklaring på hvorfor de er satt i kategori 3 av VRL og ber også om en
forklaring på hvorfor de er eneste anadrom elv i Trondheimsfjorden (unntatt Figga) som skal ha
maksimaluttak på laks. Videre ønsker de en forklaring på hvorfor de får reduksjon i totalkvoten på
100 laks når alle kurver peker oppover. VF og VJFF er redd for at regler som ikke har støtte i folket
ikke vil bli fulgt. Det blir gjort flere tiltak for sjøørretten i Verdalsvassdraget og det oppfordres til å
følge med på “Sjøørretbekker i Verdal” på facebook. VF og VJFF ønsker også fisketid på sjøørret i
Verdalselva.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025

Gjennomsnittlig prosentvis
oppnåelse siste 4 år
GBM og høstbart overskudd siste
5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Status
Ja
Ja
Ja
3

FM

Moderat fare for ytterligere
redusert innsig pga
lakselus (VRL).

80%
Svært dårlig
Dårlig (oransje)
Sjølaksefiske i ytre del av
Trondheimsfjorden.

FM støtter full sesonglengde i Verdalselva. Verdalselva har hatt et svært godt år i år, med god
oppgang i Granfossen og måtte i år innføre strenge regler for å opprettholde fisketida da kvoten så
ut til å bli fylt raskere enn tidligere år. Til tross for iherdig innsats av lokal forvaltning og stor andel
fang- og slipp-fiske har Verdalselva fått beskatningsråd 3. I våre retningslinjer betyr dette at antallet
avlivet laks må ned. Verdalselva er en av 17 hensynskrevende bestander i Trondheimsfjorden og en
av tre bestander i Trondheimsfjorden som av VRL vurderes til å ikke ha stabile høstbare overskudd
(VRL-rapport 14,2020). FM opplever at det på bakgrunn av svært ulik oppfattelse av situasjonen i
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vassdraget er vanskelig å forankre VRL sitt råd lokalt. På bakgrunn av dette vil FM kalle inn partene til
møte for å diskutere saken. Det er svært ønskelig at Miljødirektoratet stiller på møtet.

Ørland
Nordelva
Grunneier i Nordelva og leder interimsstyret Nordelva, Mælan Nordelva har de siste årene fylt
kravene for gytebestandsmåloppnåelse og hatt et høstbart overskudd, Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning skriver at gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd siste fem år er godt.
De siste to årene har leier av elva, Stjørna jeger og fiskeforening, brukt inatur som kortselger, noe
som gir en god oversikt og rapportering av antall laks fisket og når den er fisket. Ovenfor Grythølen
er det meget lite fiske, fisket leies ikke ut.
På dette grunnlag ønskes en døgnkvote på 2 laks per fisker.
Stjørna Jeger og fiskerforening Nordelva er spesiell ved at den over lengre strekninger er
utilgjengelig og ikke fiskbar. Ovenfor Grythølen er laksen nærmest fredet. Her er det ekstremt
mange og gode gyteplasser – dette gjenspeiles i mengde yngel. Nordelva produserer godt og har fylt
GBM siste 5 år. Ønsker kvote på 2 laks per døgn per fisker. Vi mener det er fullt ut forsvarlig. Med 1
laks per døgn og ei elv som er krevende å ferdes i blir det en god del underrapportering. Det er
selvfølgelig ikke bra, men det er lite vi kan gjøre med da det også er krevende terreng for oppsynet.
Vi ønsker å forbedre oss på rapportering. De siste to år har vi tatt i bruk inatur som kortselger, noe
som har forenklet arbeidet med rapportering.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Forpaktende forening

Status
Ja

Aktiv i kunnskapsinnhenting

Noe

Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret
Sjølaksefiske siste periode

Ja
1
99%
82% (god)
Moderat (gul)
Ja

FM
Langvarig og stabil drift.
Grunneierorg. ikke formalisert.
Fangst, overvåkning (regi NINA
mfl).

Ikke mange nøter på ytre- og
nordre side av fjorden

Nordelva har i perioden fram til 2020 hatt døgnkvote på 1 laks, med unntak av 2018 da hadde de 2
laks i døgnet (dispensasjon). Misforståelser førte til at dette ble praktisert også i 2019. Fylkesmannen
mener det bør gjøres nye beregninger av VRL. Om gytebestandsmål og høstbart overskudd siste fem
år etter det, fremdeles viser seg å være «god», så mener vi det er grunnlag for å ha kvote på 2 laks.
Det kan eventuelt vurderes å innføre sesongkvote i samråd med forpaktende forening for å kunne
innføre kvote på 2. Et begrenset sjølaksefisket forventes ikke å øke.
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Oldenelva
Olden elveeierlag - Oldelva
Ønsker mer fleksibilitet i fisketider og kvoter og større vekt på et lokalt forvaltningsansvar. Over tid
har vi sett at utviklingen går i retning av at alle anadrome vassdrag forvaltes ut fra en mal som er
mest tilpasset de store og mellomstore laksevassdragene. De små og ofte vannføringsfattige
lakseelvene står i fare for å bli fredet eller få et forvaltningsregime som elvene ikke er tjent med,
eller som ikke representerer ressursene i vassdraget. Bare i Trøndelag blir det i utkastet til
forskriften lagt opp til at ca. 170 småelver blir fredet. Vi mener at dette i mange tilfeller er en
konsekvens av at de små vassdrag ikke «passer» inn i de forvaltningsmetoder som ligger til grunn for
ressurssituasjonen lokalt. Det er etter vår mening nødvendig at forvaltningsmyndigheter ser på de
små anadrome vassdragene med en annen forvaltningsmodell enn hva som det legges opp til i
utkastet til forskriften.
Uttalen inneholder en redegjørelse om hvorfor Oldelva ikke passer inn i dagens forvaltningsmodell,
og et forslag til endring.
Det legges fram et forslag til forvaltningsmodell for små elver med lokal forvaltning: individuell
elvekvote, tre måneders fiskesesong, øvrige kvoter settes av lokalforvaltningen, krav om
midtsesongevaluering tas vekk, fangster skal rapporteres innen en uke, C/R tillatt etter 15. Juli, felles
fisketid L og SØ, årlige ungfiskundersøkelser som kontrollmetode for bestandssituasjonen.
Fylkesmannens vurdering:
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Driftsplan
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025

Status
Ja
Ja
Ja
Ja og nei
Ikke gitt av VRL

GBM oppnåelse 2018

>100%

Sjøørret

Dårlig (oransje)

Sjølaksefiske siste periode

Begrenset sjølaksefiske

FM

Søker fiskefondet mm.
Kort fartstid, få aktuelle år
Lave fangster og usikkert
beskatningsnivå
Vurdert omtrent på samme
nivå siste år
Økte økologiske belastninger i
vassdraget dokumentert. Førevar!

Det er jobbet godt for å opprettholde et fiske og etablere en lokal fiskeforvaltning i vassdraget de
siste årene. Dette er styrket ytterligere ved at en person er engasjert til daglig drift siste tre år. Vi
mener det er verd å forsøke den forvaltningsmodellen som de selv foreslår. Betinger lengre fisketid
og sesongkvote som framgår av forskriften (i tillegg til døgnkvote) på både laks og sjøørret,
fortløpende, ukentlig rapportering på fiskekort. Gytefisktelling bør prioriteres.
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Teksdalselva
Ørland Bjugn Jeger og fiskerforening - Teksdalselva: Fiskedøgnet er fra kl.17.00til 12.00 neste
dag. Begrensing på 6 fiskekort per døgn. Sjeldent at en fisker fyller kvoten på 2. laks. Aktuelt med
hunnlaksfredning etter evaluering i sesong. Ønsker økt fokus fra Fylkesmannen på forvaltning i
andre mindre vassdrag i regionen – slik som Botngårdselva.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning

Status
Ja

Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM oppnåelse
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret

Ja
Ja
0
100%
135%
Dårlig (oransje)

Sjølaksefiske siste periode
Kvalitetsnorm

Begrenset sjølaksefiske, kyst
Svært dårlig

FM
Etablert drift, -forpaktende
forening
Søker fiskefondet o.l.

Liten bestand nå (trolig stor før
reg). Påvirkning på få bekker.
Effektkjøring. Lakselus
Rømt laks gir hybridisering

Søkelys på småvassdrag jf. Botngårdselva må skje lokalt. Regional forvaltning vil bistå innen rollen.
Regional og sentral forvaltning er klar over behovet for en forvaltningsmodell for mindre og
mellomstore vassdrag, og ser på mulighetene for dette. Utfiskingstiltak i regi av OURO i flere år. Har
tidligere etterlyst at FM ser på skilt/ munningsfredningsbestemmelsene her, noe vi vil prioritere
kommende år.

Åfjord
Hopstadelva
Grunneiere i Hopstadelva: Det opplyses om at ca. 50% av fisken som er tatt ut er antatt rømt
oppdrett. Ønsker derfor de samme åpningstider som før da det i dag ikke er registrert en egen
villaksstamme i vassdraget. Elveeierlaget ønsker at fangstrapport skal skrives for hvert døgn der hver
enkelt fisker oppfordres til å informere kortselger pr. melding ved fiskets slutt. Fangstrapport vil bli
oversendt FM ved sesongens slutt. Desinfiseringsstasjon vil bli etablert og en info-stasjon om
regelverk, miljøhensyn og aktuelt skal settes opp. Maks fiske skal være 3 laks over lovlig minstemål
og 1 sjøørret pr fiskedøgn. Fiskekort i vassdraget er gyldig fra 18.00 til 15.00 dagen etterpå, altså 3
timer opphold for å la elva «hvile». Elveeierlaget håper myndigheten har tro på at de fremover klarer
å drifte vassdraget etter gjeldene forskrifter om forvaltning og rapportering. Det ville vært ett stort
tap for tilbudet i bygda om det ble stengt for fiske i perioden.
FM vurdering av lokalt forslag:
Denne forskriften har til sikte å forvalte villaksen. I lakseregisteret står bestandene som tapt/ ikke
selv-reproduserende. Det burde blitt undersøkt om det forekommer gyting i disse elvene for å
kvalitetssikre dette. Dersom villaks ikke gyter her, bør elvene vurderes stengt for fiske etter laks da
det da fiskes kun på villaks fra andre bestander og rømt laks. Det er problematisk om rømt
oppdrettslaks blir sett på som en ressurs lokalt. Det er viktig at rømt oppdrettslaks tilstrebes tatt ut,
og FM ønsker at det blir gjort effektive utfiskinger for å ta ut mest mulig der vi vet at andelen er høy.
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Da alle elver er foreslått å ha normal fisketid bør også de elvene som har hatt et svært utvidet fiske
få samme regler. Et sportsfiske i Lauvsneselva og Hopstadelva tar ut oppdrettslaks uten kostnad for
FM, samtidig som det skaper inntekt for grunneier. Dersom det er tenkt at FM skal bruke §5 (om
denne også gjelder i elva) og iverksette uttak av rømt fisk her ønsker vi samtidig at det skal følge
med midler til dette. Dette gjelder også Opløyelva.

Stordalsvassdraget
Stordalselva og Norddalselva fiskeforvaltning – Norddalselva:
Flomelv, nedbøravhengig, vannføring lav i lengre perioder om sommeren og elva stenges da for fiske
(skjedd både i 2018 og 2019). Rettighetshavere i øvre del opplever ofte at når elva er fiskbar, så er
det ikke lov å fiske. Ønsker utvidet fiskesesong og årskvote for bedre å kunne regulere dette lokalt
og iht. Forhåndsavtale. Ønsker døgnkvote på 2 laks uten størrelsesbegrensning (som Stordalselva).
Ønsker like fiskeregler i Stordalselva og Norddalselva, felles fisketid for sjøørret og laks.
Fylkesmannens vurdering - Norddalselva
Tema
Status
Felles forvaltning
Ja
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Noe
Forhåndsavtale
Ja
Beskatningsråd 2021-2025
1
GBM %-vis oppnåelse siste 3 år 99%
Høstbart overskudd siste 5 år
58% (dårlig)
Sjøørret
Moderat (gul)
Sjølaksefiske siste periode

Ja

FM

Sterkt påvirket av lakselus
(VRL)
Svært begrenset

Norddalselva kan sies å ha vært i en oppbyggingsfase både når det gjelder lokal forvaltning og
bestandsstørrelse de siste år. Det jobbes bra i fellesforvaltningen. Det er optimisme og god tro på at
man kan nå forventningsnivået, normalt høstbart overskudd, i forvaltningsperioden. Vær og
vannføringsavhengig elv gjør at det vil komme ekstraordinære sesonger, som forhåndsavtalen må
utformes til å svare opp. Sjølaksefisket vil trolig øke noe. Fylkesmannen oppfatter at det er enighet
om reglene det høres på.

Stordalselva og Norddalselva fiskeforvaltning – Stordalselva:
Stordalselva ønsker noe høyere total sesongkvote for laks, 1500 kg, som kan utvides med 300 kg hvis
status ved midtsesong viser at en ligger an til mer enn 130% gytebestandsmåloppnåelse. Tilsvarende
reduksjon jf. forhåndsavtale om gytebestandsmåloppnåelsen er lav.
FM vurdering av lokalt forslag:
Tema
Felles forvaltning
Aktiv i kunnskapsinnhenting
Forhåndsavtale
Beskatningsråd 2021-2025
GBM %-vis oppnåelse siste 4 år
Høstbart overskudd siste 5 år
Sjøørret

Status
Ja
Ja
Ja
1
100%
56% (dårlig)
God (grønn)

FM
Søker fiskefondet o.l
Brukt aktivt siste periode
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Sjølaksefiske siste periode

Begrenset sjølaksefiske

Stordalselva kan sies å ha vært i en oppbyggingsfase både når det gjelder lokal forvaltning og
bestandsstørrelse de siste år. Det jobbes bra i fellesforvaltningen. Det er optimisme og god tro på at
man kan nå forventningsnivået, normalt høstbart overskudd, i forvaltningsperioden. 2020 sesongen
bød på overraskende godt innsig i starten av sesongen, og ble dermed en test på forvaltningens
evne til å tilpasse uttaket for ikke å nå kvote-taket før sesongslutt. Forvaltningen taklet dette bra,
fulgte godt med, gjorde nye undersøkelser (analyser av skjellprøver) og kuttet blant annet ned på
antall tilgjengelig fiskekort. Det søkes om en totalkvote på 1500 kg, med mulighet til å utvide med
300 kg hvis GBM-oppnåelsen ligger an til >130%. Med blikk til dårlig høstbart overskudd siste fem år,
og at uttaket i sjølaksefisket igjen forventes å øke noe, så tilrår vi med føre-var-tilnærming å
opprettholde en kvote på 1200 kg, men med mulighet til å utvide etter forhåndsavtale 300 kg hvis
GMB-oppnåelsen er høy.

OM STENGNING AV VASSDRAG UTEN FANGSTRAPPORTERING
Norske lakseelver: En stenging av 590 vassdrag som man ikke kjenner status og/ eller fisketrykket i
kan være fornuftig ut fra en biologisk vurdering. Samtidig er småelver ofte barns første møte med
fiske etter laks og sjøaure. NL foreslår å bruke disse til en type miljøovervåkning i samarbeid med
skoleverk, lokale sportsfiskeforeninger og/ eller andre ungdomsorganisasjoner. NL trekker frem
følgende idé: utvikle en generell digital rapporteringsapp som kan åpne for at barn og unge kan få
fiske og slik gi viktig informasjon til forvaltningen der det samtidig gis mulighet til å nå brukerne med
direkte informasjon om for eksempel at fisket må avsluttes.
FM støtter Norske Lakseelver sitt forslag og foreslår at det skal være en åpning i forskriften for “barn
og unge under 18 år sitt fiske”. Dette slik at initiativ hvor rekruttering/ sosiale arrangementer/
opplæringsfiske/ rekreasjonsfiske for barn kan være god nok grunn til å åpne for fiske i småvassdrag
som nå blir stengt i forskrift. Et alternativ til å stenge alle disse elvene kan også være at man åpner
for et generelt fiske i elver som har større GBM enn 50 kg imot at det leveres fangstrapportering. Det
bør sees på hvordan man kan høste erfaring i kommende periode.

FRITIDSFISKE I SJØ
Verdal JFF og Verdal fellesforvaltning ønsker at fiske i sjø begrenses til mai-august med personlig
sesongkvote på 5 aure. Fangstrapportering bør innføres av FM. Fredes elvene i en kommune bør
auren også fredes i sjøen i kommunen.
Fylkesmannen ber Miljødirektoratet kreve fangstrapportering fra fritidsfiskere i sjø. Vi mener dette
kanskje er eneste farbare veg for å få tilbake lengre sesong for det allmenne fritidsfiske i sjø etter
anadrome arter. Vi ber Miljødirektoratet om å innføre en lav avgift (på f.eks. 50 kr) for dette fisket.
Dette gjør oss i stand til å få oversikt over hvor mange fiskere det dreier seg om, hva de har
fått/beskattet. Det gir også forvaltningen mulighet til å kontakte fiskere for purring på rapportering.
Ved å f.eks. ta gebyr for manglende rapportering vil rapporteringsandelen mest sannsynlig øke etter
hvert. Vi ser behovet for å overvåke tilstanden til anadrome arter i sjøen, da det er stor usikkerhet
om hva som skjer i et område med mange påvirkere og brukere.
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ANNET RELATERT TIL FISKETIDSFORSKRIFTENE
Fylkesmannen ser at flere elver ønsker lengre fisketid enn foreslått av Miljødirektoratet på grunn av
ustabil/lav vannføring i fisketidsperioden. Vi vil påpeke at det er vanlig at fisket varierer i sesongen i
de fleste elver. Dette må vi leve med. Å innføre lengre sesong krever høy grad av ansvarlighet for å
lykkes med ikke å overbeskatte. For å unngå overbeskatning på sårbare bestander med en lengre
sesong, er det viktig å sette en totalkvote der hvor det høstbare overskuddet muligens er marginalt.
En forutsetning er at fangstrapporteringen er god og kontinuerlig.
Flere vassdrag etterspør reviderte gytebestandsmål (GBM). Vi mener dette må prioriteres i de
tilfeller lokalforvaltning, FM og VRL i samråd mener dette er relevant. Trolig gjelder det ikke mange
vassdrag. Særlig i små og mellomstore vassdrag kan det ha store konsekvenser når GBM er satt for
høyt.
Det er en økende trend med fang og slipp, opp mot 70% i enkelte elver. FM ønsker å kunne veilede
elvene bedre. Vi ser at det er et behov for mer informasjon om hvordan dette bør utføres både hos
forvalterne lokalt, de som selger fiskekort og fiskerne. Vi ber Miljødirektoratet ta initiativ til å
framskaffe nødvendig veiledningsmateriale i samarbeid med ansvarlige for fiskevelferdsregelverket
(Mattilsynet).
Vi mottar innspill på at ulik lengde på fiskesesongen for de ulike artene kan oppleves som tvungen
fang- og slipp. Strenge regler fører også til mer fang og slipp, og mer innlevering/ avskriving på
kvote. Vi ønsker derfor en tydeliggjøring av hvordan praksisen med innlevering av fisk kan foregå
når fiskerne kun har personlige kvoter og det ikke er totalkvote for vassdraget.
FM støtter at det blir tydeligere føringer for midtveisevaluering, som foreslått i §6.
Trafikklyssystemet, som godtar en viss dødelighet på utvandrende smolt, er utfordrende for
fritidsfiskere og rettighetshavere i sjø og elv, som betaler prisen for at det skal være intensiv
oppdrettsvirksomhet i Trøndelag gjennom kortere fisketid/stengte elver på grunn av dårlig status på
gytebestandene (for eksempel Steinsdalselva som mister fisketid på sjøaure på grunn av dårlig
status). Fylkesmannen oppfordrer Miljødirektoratet til å intensivere arbeidet på dette området, slik
at de biologiske faktorene som ligger til grunn for de ulike fargene ikke lettvint kan settes strek over,
noe vi har sett blitt gjort i Trøndelag to ganger allerede.

