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Kvalitetsnorm for vill laks

Vi blir bedt om å uttale oss til forslaget om kvalitetsnorm for vill laks 15.januar 2013.

Departementet nevner flere faktorer som virker på vill laks og beskriver utviklingen i historisk
perspektiv. Vi er enig i beskrivelsen, men mener at det blir vanskelig å nå nasjonale
målsettinger om å ta vare på bestander, samtidig som det legges opp til å høste av et
overskudd. I fylket er overskuddet helt borte i flere bestander mens det er redusert i flere
andre. Det er ingen tegn i kunnskapen om historisk utvikling for vill laks, som tilsier at
utviklingen er i ferd med å snu. Fisket i sjøen og elvene er strengt regulert i fylket. Det eneste
virkemiddelet vi har er å tilrå ytterligere reguleringer, og for enkelte vassdrag at fisket blir
stanset.

Fylkesmannen mener at forslaget kan bidra til at kunnskapsgrunnlaget blir mer kjent og at
vurderingene i konkrete saker blir åpnere og lettere å forstå.

Genetisk integritet er en av to faktorer i kvalitetsnormen. Genetisk integritet er nødvendig for
å informere om tilstand i den enkelte bestand av vill laks. I dag mangler kunnskap om
genetiske forhold, andel rømt fisk, artshybridisering og seleksjon i mange bestander.
Kvalitetsnormen vil dermed ikke klargjøre kvaliteten for bestander det ikke finnes kunnskap
om. Fylkesmannen mener at det er nødvendig å øke ressursene til kunnskapsinnhenting for
bestander der kunnskapen er mangelfull.

Eksemplifiserer vi forslaget i kvalitetsnormen til eksisterende kunnskap i to vassdrag, Vestre
Jakobselv og Tanavassdraget, blir begge klassifisert som dårlig eller verre. Vestre Jakobselv
som følge av kunnskap om mengden oppdrettsfisk og genetisk påvirkning, og
Tanavassdraget som følge av overbeskatning.

Tanavassdraget har flere bestander hvor det høstbare overskuddet er redusert eller ikke
lenger eksisterer. I de verste tilfellene kan bestander beskrives som utdødd eller i ferd med å
bli det. Kvalitetsnormen sier i artikkel 5 at bestandene skal oppnå minimum god kvalitet innen
10 år etter første klassifisering. Det vil bli en utfordring å redusere fisket, som er eneste
virkemiddel, så mye at bestemmelsene i normen blir nådd.
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Fylkesmannen mener at forslaget kan bli et tjenelig verktøy i forvaltningen av saker som har
betydning for vill laks hos alle myndigheter som blir involvert.

Med hilsen

Geir Østereng Harald Muladal
seksjonsleder fiskeforvalter

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.


