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Vurdering av lakseoppgang i forhold til gytebestandsmåloppnåelse 
i nasjonale laksevassdrag midtveis i fiskesesongen 

./. Vi viser til vedlagte notat og til retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 
vassdrag og sjø for sesongene 2008-2012. 

I følge retningslinjene skal lakseoppgangen i nasjonale laksevassdrag vurderes midt i fiskesesongen 

med sikte på å sette inn ekstraordinære reguleringstiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet 

ikke nås. 

Vedlagte veileder beskriver hvordan den lokale forvaltningen skal gå fram. Materialet er laget av 

Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra DN. Fylkesmennene vil få oversendt per e-post 

separate regneark for hvert enkelt nasjonalt laksevassdrag som enkelt beregner om gytebestandsmålet 
vil bli nådd eller ikke. Regnearkene tar utgangspunkt i historiske data om oppgangs- og 

fangstfordeling gjennom sesongen og hvorvidt gytebestandsmål sannsynligvis ble oppnådd eller ikke 

under gitte forhold. Med unntak av Ranaelva er det ikke laget regneark for gyrovassdrag, da disse 
vassdragene per i dag ikke blir forvaltet med sikte på å oppnå gytebestandsmål. 

DN understreker at verktøyet skal brukes for midtveisvurderingen i årets sesong. Fylkesmennene må 

snarest videresende veilederen og aktuelt regneark til lokal forvalter av fisket i nasjonalt 

laksevassdrag. Det må settes frist for når den lokale forvaltningen skal sende rapport til Fylkesmannen, 
med en vurdering av situasjonen og om det skal settes inn tiltak og i så fall hvilke. Basert på 

rapportene må Fylkesmannen selv sørge for at nødvendige tiltak settes inn, dersom dette ikke ivaretas 

på en forsvarlig måte av den lokale forvaltningen.  

I korte trekk går analysen ut på å fylle inn data for innrapport fangst per 10. juli og antatt andel dette 

utgjør av samlet fangst per samme dato. Regnearket vil gi svar på om man ligger an til å nå 

gytebestandsmålet eller ikke, og vil også angi hvor stor differanse det er i forhold til 

gytebestandsmålet. Det skal så foretas skjønnsvurderinger av fangsten i forhold til fiskeforholdene, før 
det endelig vurderes om det skal settes i verk tiltak for å redusere uttaket av fisk.  

Verktøyet er helt nytt, og det har ikke vært tid til å prøve det ut eller involvere fylkesmennene i 

arbeidet til nå. Årets lokale midtveisvurderinger vil dermed være den første testen, og vi forventer at 
det kan være mulig å forbedre systemet etter utprøvingen i år. Vi ønsker tilbakemelding på om 
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verktøyet fungerer etter intensjonen, og om det kan være ideer til forbedringer. DN vil ha oversendt 
rapportene samlet fra hvert fylke innen 25. august. Rapportene vil utgjøre en del av 

vurderingsgrunnlaget til den årlige foreløpige rapporten fra laksefisket, som skal leveres innen samme 

dato. 

Etter utprøvingen i de nasjonale laksevassdragene i år, vil vi vurdere om denne metoden for å vurdere 

gytebestandsmåloppnåelsen midtveis i sesongen skal innføres også for øvrige laksevassdrag med 

fastsatte gytebestandsmål. Dette brevet sendes derfor også til fylkesmenn i laksefylker uten nasjonale 
laksevassdrag.  

 

 
 
Med hilsen 

 

 

Arne Eggereide e.f. Eyvin Sølsnæs 
Seksjonssjef  

 

 

 
 

Vedlegg: - Veileder for vurdering av lakseoppgang ift gytebestandsmåloppnåelse 
- Regneark for hvert nasjonale laksevassdrag (sendes per e-post)  

 

 
 


