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Avslag på søknad om utvidet fiskesesong etter laks i 2016 Nordalselva og Stordalselva i Åfjord kommune
Vi viser til søknad datert 21.07.2016 fra Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning v/Hallgeir
Stjern om dispensasjon fra gjeldende fisketidsbestemmelser i Nordalselva og Stordalselva i Åfjord
kommune.
Miljødirektoratet har hjemmel til å gi dispensasjon fra fisketidsbestemmelsene i spesielle tilfeller,
jf. forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 5.
Ved hovedrevisjonen av fiskereguleringene i forkant av årets sesong, ble fisketiden i Stordalselva
redusert med en måned i forkant, og to uker i bakkant av sesongen. Etter søknad fra lokal
forvaltning, ble det imidlertid gitt en dispensasjon (ref: 2016/3264) slik at fisket likevel kunne
starte 1. juni, mot totalkvote for vassdraget i den utvidede perioden samt at det ble innført
gjenutsettingsplikt på all laks over 80 cm gjennom hele sesongen. Ved hovedrevisjonen av
fiskereguleringene ble det ikke gjort innskrenkninger i fisketiden i Nordalselva, til tross for at
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) gav råd om betydelig redusert beskatning
(beskatningsråd 3, VRL rapport nr. 8b, side 441).
Vi viser til direktoratets bakgrunnsnotat med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome
laksefisk i vassdrag og sjø fra fiskesesongen 2016. Av dette notatet fremgår det at «Direktoratet
legger opp til en restriktiv praksis når det gjelder å gi dispensasjoner begrunnet med vær- og
vannføringsforhold. Bakgrunnen for dette er at fastsatte bestemmelser er vurdert i forhold til en
viss variasjon i fiskeforhold i og mellom sesonger, bestandssituasjon, trusselfaktorer og
organisering av vassdraget, og skal i utgangspunktet gjelde uansett forhold (for eksempel vær- og
oppvandringsforhold) i reguleringsperioden. Dersom en dispensasjonssøknad skal kunne innvilges av
Miljødirektoratet må vassdraget være godt organisert, forvaltningsmålet for vassdraget må være
oppnådd og Vitenskapsrådet må ha vurdert situasjonen som god eller svært god med hensyn til
gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd.»
Fisketellinger i Støvelfossen i Stordalselva viser at det frem til uke 29 har gått passert totalt 774
laks fordelt på 59 % smålaks, 36 % mellomlaks og 5 % storlaks. Etter direktoratets vurdering er
gytebestandsmålet ikke oppnådd med denne foreløpige oppvandringen av laks. Det meldes om at
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det fortsatt er mye laks i sjøen, men dette kan ikke kvantifiseres.
I vitenskapsrådets nyeste rapport (nr. 9b, 2016), er situasjonen med hensyn til
gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd vurdert som svært dårlig for begge elvene.
Direktoratet vurderer at omsøkte dispensasjon ikke tilfredsstiller vilkårene for dispensasjoner som
er satt i direktoratets retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag og
sjø fra sesongen 2016. Videre vurderer direktoratet at det på grunn av usikkerhet om hvor mye laks
som fortsatt står i fjorden, ikke er forsvarlig å utvide fiskesesongen i Stordalselva og Nordalselva
inneværende sesong, jf. naturmangfoldloven § 9 om føre-var-prinsippet.
Vedtak: Søknaden avslås.
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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