Litt under middels fangst i Lågen så langt, men det er sett ganske mye
fisk
Vi har med utgangspunkt i innrapportert fisk på laksebørsen, summert fangstene pr 20. juni i Lågen.
Det er rapporter fanget131 laks på til sammen 860 kilo. Gjennomsnittsvekten er 6,6 kilo, noe som er
over litt gjennomsnittet for perioden 2001-2011 (figur 2). De to største laksene er på 20,2 og 19,3 kg.
Det er i år, for sportsfiskerne, innført en kvote på 2 laks i døgnet og totalt 7 laks for sesongen. To
fiskere har allerde nådd årskvoten på 7 laks og må legge lågastanga på hylla for i år. Av 93 fiskere som
har fått laks så langt, har 14 fiskere opplevd å fylle døgnkvoten på 2 fisk. Som hensikten var, har
dette redusert uttaket av laks. Dette kan være med på å forklare hvorfor fangstene statistisk sett, så
langt, er forholdsvis lave (figur 1), selv om fiskerne rapporterer om tilsynelatende god oppgang i de
nedre delene. Det kan også hende at enkelte vald ikke har rapportert fangst enda. Vi ser at noen vald
som vanligvis har fanget fisk på dette tidspunktet av sesongen, enda ikke er å finne på laksebørsen.
Det er fortsatt for tidlig å si hvordan sesongen kommer til å bli. Det er nemlig dårlig sammenheng
mellom rapportert fangst pr 20. juni (figur 1) og totalfangsten for sesongen. Vi skal gjøre en ny
evaluering av sesongen pr 12. juli. Da har vi et mye bedre grunnlag for å vurdere om det skal innføres
innskrenkninger eller utvidelser i fiskereglene på slutten av sesongen.
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Figur 1. Samlet fangst (kg) av laks i Lågen fram til 20. juni for årene 2001 til 2011. For inneværende år
kan rapporteringen være mangelfull. I tillegg er innført kvotebegrensing.
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Figur 2. Gjennomsnittsvekt av laksen fanget pr 20. juni for årene 2001-2011.
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