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Vurdering av lakseoppgang i forhold til gytebestandsmåloppnåelse 
midtveis i fiskesesongen 
 
 

Vi viser til vårt brev av 16.06.09 med veileder for vurdering av fiskeoppgang i forhold til 
gytebestandsmåloppnåelse (vedlagt) og spesialtilpassede regneark for hvert nasjonale laksevassdrag. 

Det vises også til retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk for sesongene 2010-

2014. 

Lakseoppgangen i nasjonale laksevassdrag skal vurderes midt i fiskesesongen med sikte på å sette inn 

ekstraordinære reguleringstiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke nås. Det skal være 

utviklet forhåndsfastsatte reguleringstiltak for slike situasjoner. I tillegg skal Fylkesmannen, i følge 
retningslinjene, innføre krav om midtveisevaluering i øvrige laksevassdrag der det er nødvendig.  

Det er det lokale nivået som skal gjennomføre midtveisevalueringen og som har ansvar for å utvikle 

forhåndsfastsatte reguleringstiltak. Fylkesmannens rolle er å veilede det lokale nivået, men også å 
sørge for at nødvendige tiltak settes inn dersom dette ikke ivaretas på en forsvarlig måte av den lokale 

forvaltningen.  

Foregående sesong ble veilederen og regnearkene brukt til midtveisevalueringen i de fleste fylkene 

med nasjonale laksevassdrag. DN forventer at denne framgangsmåten blir fulgt i alle nasjonale 
laksevassdrag i år, med unntak av vassdrag infisert med G. salaris som ikke forvaltes etter 

gytebestandsmål. I år vil vi tilrettelegge for at også øvrige vassdrag der lakseoppgangen skal evalueres 

midtveis i sesongen kan følge samme prosedyre.  

Ut i fra tilbakemeldingene vi har fått ser det ut til at verktøyet var egnet til formålet, til tross for noen 

innkjøringproblemer som var ventet på grunn av den korte planleggingstiden. Den største 

utfordringen, og en forutsetning for å kunne bruke prosedyren, vil være at det foreligger oppdatert 

fangstrapportering ved vurderingstidspunktet. Det må også forutsettes at evalueringen gjennomføres så 
tidlig i sesongen at tiltak som eventuelt må iverksettes skal få effekt på gytebestandsmåloppnåelsen.    

 

Dersom det er behov for å justere evalueringsdato eller eventuelt beskatningsrater i skjema som ble 
brukt i fjor, må vi få melding om det så snart som mulig. Videre må vi få melding om hvilke øvrige 
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laksevassdrag som skal evalueres midtveis i sesongen og om ønsket evalueringstidspunkt. Arbeidet 
med å justere og lage skjema for årets midtveisrapportering er planlagt til slutten av mai, og skjema vil 

bli sendt til fylkesmennene per e-post etter hvert som de blir ferdige for videreformidling til ansvarlig 

forvaltning lokalt.  

Fylkesmannen må fastsette rapporteringsfrist for den lokale forvaltningen, og rapporten må inneholde 

en vurdering av situasjonen og om det skal settes inn tiltak og i så fall hvilke. Evalueringsrapportene 

sendes samlet for hvert fylke til DN innen 25. august.  
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Direktoratet for naturforvaltning 
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