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Dispensasjon - utvidet kvote Stordalselva (135.Z)
Vi viser til søknad fra Stordalen og Nordalen Lakseforvaltning datert 07.06.2016.
Stordalen og Nordalen lakseforvaltning har søkt om utvidelse av totalkvote for perioden 1.-15. juni
2016 gitt for Stordalselva i dispensasjon datert 11.04.2016. Totalkvoten var i dispensasjonsvedtaket
satt til 15 laks, under forutsetning av at all villaks over 80 cm blir satt ut gjennom hele sesongen.
Lokal forvaltning søker om at denne kvoten økes med 10 laks.
Direktoratet viser til data fra fisketelleren i Støvlfossen, som viser det har gått opp vesentlig mer
laks i år enn på samme tidspunkt de tre foregående år. Forvaltningslaget har god oversikt over både
fangst og oppgang, og har fulgt opp betingelsene gitt i dispensasjon av 11.04.2016 på en god måte.
Etter direktoratets vurdering vil et økt uttak på 10 laks i den aktuelle perioden ikke ha nevneverdig
betydning for bestandssituasjonen i vassdraget, jf. naturmangfoldloven § 8.
Vedtak: Med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fisket etter anadrome
laksefisk i vassdrag, § 5, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra gjeldende fisketidsbestemmelser
slik at totalkvoten i perioden 01.06 – 15.06 økes fra 15 til 25 laks. Når denne kvoten er fisket
skal alt fiske opphøre frem til 15.06. All villaks over 80 cm skal gjenutsettes gjennom hele
sesongen.
Direktoratet har lagt vesentlig vekt på at fisketellinger i Støvlfossen så langt viser svært god
oppgang sammenliknet med tidligere år, at det begrensede uttaket i omtalte periode ikke vil ha
nevneverdig betydning for bestandssituasjonen i vassdraget, og at lokal forvaltning har fulgt opp
betingelsene i tidligere dispensasjon på en god måte.
Det kan klages til Klima- og miljødepartementet på dette vedtaket. Eventuell klage sendes
Miljødirektoratet innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.
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