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1-1rin suttalelse —kvalitetsnorm for villaks

Norges Kystfiskarlag viser til horingsdokumentet av 15.01.13. om kvalitetsnorm for villaks.

Miljoverndepartementets forslag til kvalitetsnorm på villaks bygger både på
bevaringsbiologiske hensyn og hensynet til bærekraftig bruk.
Videre foreslås det at kvaliteten til villaksen vurderes utfra om bestanden utnytter
produksjonspotensialet, har god genetisk kvalitet og potensialet til å høste av et overskudd.
Måloppnåelsen for de to førstnevnte faktorene er en vurdering på bakgrunn av naturfaglige
kriterier, mens høstingsfaktoren er vurderinger basert på politiske forankrede målsettinger
vedrørende interessene til rettighetshaveredritidsfiskere og lokale ringvirkninger av
laksefiske.

Høringen er basert på naturmangfoldloven § 13.
Norges Kystfiskarlag mener at materialet på det som legges frem i høringen er tynt,
gytebestandsestimater er for usikre med kunstige sikkerhetsmarginer før hosthart overskudd.
Organisasjonen mencr at yrkesutøverne i sjolaksefisket, som sitter med forstehands kunnskap,
burde ha vært tatt med i arbeidet med kvalitetsnormen fra starten av.
Sjolaksefisket med faststående bruk har aldri vært noen trussel for laksebestanden., selv ikke
da det virkelig ble fisket laks på kysten. Antall sjolaksefiskere er redusert med 807- de siste
tiårene. Dagens strenge regulering av sjølaksefiske har en stor del av skylden for dette.
Videre er Norges Kystfiskarlag meget forundret over at forvaltningen tillater sportsfiske i
elvene etter 5. august, da det i denne tiden er gyteklar fisk som fiskes. Forvaltningen må se
galskapen i den enorme økningen i sportsfiske som er en trussel mot den gyteklare laksen. Det
hjelper lite å redusere fisket etter laks i sjøen, når sportsfisket i elvene bare øker og øker.
Eisket av laks i elvene må også reguleres pa lik linje som sjølaksefisket.

Andre momenter som påvirker bestanden av villaks er lakseanden som bener pa laksesmolt i
elvemunningene, økning av sel.havert, mink og oter. bifangst av laks i annet fiske og rømt
oppdrettslaks som er en stor trussel for genetisk innblanding.

På bakgrunn av overnevnte ber Norges Kystfiskarlag om at miljøverndepartementet tar på
alvor innspillene som kommer inn i saken, spestelt bør yrkesfiskerne som diver fisket etter
laks høres.

Med vennlig hilsen
NORGES KYSTFISKARLAG

1 ,L.d[u(d,N,Lt
Bente Myklebufit
Saksbehandler

Postadresse Telefon 76 05 21 00 Norges Kystfiskarlag: Org.nr NO 971 396 563
Postboks 97, 8380 Ramberg Telefax 76 05 21 01 Bankgiro 4580 06 10749
E-mail. post norgeskystfiskarlag.no Kystfiskarlagets Seryicekontor: Org_nr 988147 877

Bankgiro 4580 12 25660


