
 

 
Viser til mottatt høringsforslag vedrørende kvalitetsnorm for villaks med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 13. 
 
Generelt  
NGSL er i utgangspunktet positiv til at myndigheten utarbeider kvalitetsnormer for villaksen. 
En kvalitetsnorm vil gjøre det lettere å ta vare på villaksen samtidig som det legges til rette 
for høsting av et overskudd. Det vil også gjøre forvaltningen mer treffsikker i de enkelte 
områder, fjorder og elver.  

Det er også viktig at kvalitetsnormen vil bidra til større åpenhet om kunnskapsgrunnlaget og 
avveiningene som gjøres i villaksforvaltningen. NGSL har siden 2007 etterspurt hvilken 
kunnskap som har ligget til grunn for urimelig harde reguleringer i sjølaksefiske. 
 
NGSL mener likevel at det er for tidlig å innføre en kvalitetsnorm før en har hatt en nøye 
gjennomgang av eksisterende kunnskap. Gytebestandsmål (1. gangs) og forvaltningsmål er 
viktige verktøy i forvaltningen av laksen i dag. 1. gangs gytebestandsmål er unøyaktig og lite 
tillitsvekkende.  NGSL har etterlyst 2. gangs gytebestandsmål siden 2007. 
 
NGSL vil spesielt kommentere Vedlegg II - Klassifisering av delnorm gytebestandsmål 
og høstingspotensial: 
Små bestander (Gytebestandsmål < 25 hunner) bør tas ut da det er vanskelig å kontrollere 
måloppnåelse. Dette på grunn av:  
 

• Lite kunnskap om små gytebestander 
• Små vassdrag er ofte dårlig organisert 
• Lite eller ingen fangstrapportering 
• Stor naturlig variasjon i bestand  
• Beskattes i svært liten grad av sportsfiske og er ikke fangbare i sjølaksefiske. 
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Svake smålaksebestander brukes i dag ofte som argument for å begrense sjølaksefiske, noe 
NGSL mener er svært urimelig da disse elvene har bestander av smålaks som har en 
vesentlig lavere gjennomsnittsvekt enn laksen som er fangbar i sjølaksefiske.  
 
 
Berørte parter bør i større grad involveres videre i prosessen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Noregs grunneigar - og sjølaksefiskarlag 

 

Tomas Sandnes                                                             

Styreleder  NGSL 
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