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Fisketillatelse 2021 - Uttak av pukkellaks i Vikedalselva
Vi viser til søknad fra Vikedal Elveigarlag, datert 22.08.2021
Vedtak
Vikedal Elveigarlag gis med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13, tillatelse til å fange
pukkellaks uavhengig av forskrifter eller forbud fastsatt i eller i medhold av samme lov.
Tillatelsen gjelder uttak av pukkellaks med stang og not frem til og med 31.08.2021.
Tillatelsen gjelder i følgende vassdrag med fredningssone i sjø listet opp i tabell 1 nedenfor:
Tabell 1.
Vassdrag omfattet av tillatelsen
Vikedalsvassdraget

Kommune
Vindafjord

Metode/utstyr: Tillatelsen gjelder bruk av stangfiske, not og håv.
Ansvarlig i felt: Tillatelsen til gjelder for Bjørn Ove Helgesen (telefon 91 39 71 08) og medarbeidere
under hans ledelse.
Vilkår for tillatelsen:
1. Varsling av fiskerettshavere: Før fisket tar til skal grunneiere og andre med fiskerett varsles
om tid og sted.
2. Varsling av politi/oppsyn: Vedkommende politimyndighet skal om mulig på forhånd gis
melding om fisket. Fisketillatelsen skal kunne fremvises for kontrollmyndighet i felt.

E-postadresse:
sfropost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.statsforvalteren.no/ro
Org.nr. 974 763 230
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3. Villfisk: All villfisk av laks, sjøørret skal behandles skånsomt og slippes ut. Fisket skal utøves
på en måte som i størst mulig grad sikrer villfiskens overlevelse1. Fisket skal avsluttes dersom
det er høy tetthet av villaks/sjøørret på stedet og det er betydelig risiko for skade på villfisk.
4. Oppdrettsfisk og fremmede arter: All synlig oppdrettsfisk av laks og regnbueørret, samt
fremmede arter som pukkellaks skal avlives på stedet.
5. Unngå forurensning: Fisk som er død eller ikke levedyktig skal tas hånd om på en slik måte at
det ikke oppstår fare for forurensning eller spredning av sykdom. Det samme gjelder rømt
oppdrettsfisk.
6. Prøvetaking - skjellprøver: Det skal tas skjellprøver av pukkellaks som fiskes i hele den tiden
overvåkingsfisket pågår. I tillegg skal det registreres lende, vekt, kjønn kjønnsmodning og
fangstredskap på hver fisk. Opplysningene registreres på skjell-konvoluttene.
7. Loggføring: Alt fiske skal loggføres, dvs. fiskeinnsats (antall fiskere/timer fiske), fangst av
villfisk, oppdrettsfisk og fremmede arter og hvor det er fisket. Loggføringen må også
inneholde data fra prøvetaking av fisken jf. pkt 6.
8. Rapportering: Kort rapport (e-post) fra fisket med loggførte data sendes til Statsforvalterne
med referanse til denne tillatelsen.
9. Innlevering av skjellprøver: Avtales med Statsforvalteren i Rogaland
Brudd på vilkårene i tillatelsen er straffbart.
Vi gjør oppmerksom på at fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal
tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag, jf.
forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse
av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 45.

Klageadgang
Det kan klages til Miljødirektoratet på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Statsforvalteren i
Rogaland innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Saksutredning og begrunnelse
Søknad
Det er observert en del pukkellaks i nedre del av Vikedalselva og Vikedal Elveeigarlag ønsker å gjøre
tiltak for å ta ut den uønskede pukkellaksen. Det er observer flere stimer med pukkelaks de siste
dagene og det kan se ut som de er i gang med å lage seg til for gyting i partiet nedenfor fossen. Det
kan nevnes at det ble fisket opp 11 pukkellaks på sesongens siste døgn.

Gjenutsetting av fisk – Veiledningsbrosjyre fra Norske Lakseelver og NJJF. Finnes på lakseelver.no
under tema «Fang og slipp»
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Elveeigarlaget søker om tillatelse for prøvefiske og uttak av pukkellaks nedenfor Opsalsfossen ved
sone 1 og 3. Prøvefiske ønsket utført ved hjelp av stangfiske og not om mengder av pukkellaks
observeres.

Statsforvalterens vurdering
Statsforvalteren har hjemmel til å gi dispensasjon fra forbud fastsatt i eller i medhold av lakse- og
innlandsfiskloven § 13 til fangst av fisk på anadrom strekning i vassdrag til vitenskapelige
undersøkelser, kultiveringstiltak og fiskekulturtiltak med vern eller utvikling av fiskestammer som
formål. Tiltak som har til hensikt å for å fjerne pukkellaks fra elver er innenfor formålet med denne
bestemmelsen. Søknaden er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven (nml) kapittel 2, jf. §§ 8
til 12.
Pukkellaks er en fremmed art med stort invasjonspotensial, og som kan ha en negativ påvirkning på
naturlig forekommende arter og økosystemer i norske elver. Det må forventes at pukkellaks stadig
vil utvide sin geografiske utbredelse og etablere seg i mange elver, dersom det ikke gjennomføres
tiltak for å begrense deres gytemuligheter og gytesuksess.
Statsforvalteren i Rogaland ser det derfor som hensiktsmessig at pukkellaks fiskes ut fra elvene for å
unngå at det etableres lokale bestander av arten i elvene våre. Tiltak som fremmer overvåking og
uttak av pukkellaks i elvene er i så måte viktig for å redusere uønskede skadevirkninger på stedegne
bestander av laks og sjøaure i det enkelte vassdrag.
I Miljødirektoratets forslag til handlingsplan mot pukkellaks (M-2003)2 er aktuelle fangstmetoder for
uttak av pukkellaks beskrevet. Flyteristfelle nær flomålet i elva anses som den beste uttaksmetoden
for de fleste elvene. Fiske med garn, not eller ruser langt nede i elva, drivgarn eller kastenot og
harpunering er også aktuelle metoder. I dette tilfellet søkes det om bruk av stang og not.
Kunnskapen om miljøkonsekvensene av invasjoner og etablering av pukkellaks, bestandsstatus for
laks i de aktuelle vassdraget, det omsøkte tiltaket, og effektene av dette, er etter vårt syn tilstrekkelig
til å oppfylle kravene i naturmangfoldloven (nml.) § 8 (kunnskapsgrunnlaget) og at føre-var-prinsippet i
nml. § 9 derfor ikke kommer til anvendelse.
Utfisking av pukkellaks fra elv vil medfølgende risiko for skade på villfisk. Det settes derfor vilkår om
at fisket må utøves skånsomt og på en måte som tar hensyn til sjøaurens og laksens overlevelse og
uten unødig forstyrrelse av villfisken. Fisket skal avsluttes dersom det kun fanges villaks/sjøaure. Vi
mener at vilkårene i tillatelsen som helhet bidrar til at tiltaket ikke vil utgjøre en trussel mot de
berørte bestandene av fisk, og at tiltaket i så måte ikke kommer i konflikt med nml. § 10 (prinsippet
om samlet belastning). Gitt at tiltaket blir gjennomført i tråd vilkårene i tillatelsen forventer vi ikke at
prosjektet skal medføre ødeleggelse av miljøet. Vi mener derfor at § 11 i nml. (prinsippet om at
kostnadene ved å øydelegge miljøet skal bæres av tiltakshaver) ikke kommer til anvendelse. Metodene
som skal benyttes og de vilkår som settes i tillatelsen tilsier etter vår oppfatning at prinsippene i nml.
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker) er oppfylt. Statsforvalteren vurderer fordelene ved tiltaket som større
enn ulempene og vil derfor gi tillatelse på vilkår til omsøkte tiltaket.
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Miljødirektoratet 2021. Forslag til handlingsplan mot pukkellaks. Rapport M-2003/2021. 52 sider.
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Prøvetaking – skjellprøver av pukkellaks
All pukkellaks og antatt rømt oppdrettslaks og regnbueørret skal avlives. Som del av nasjonal
overvåking av pukkellaks skal det tas skjellprøver av all pukkellaks som fanges under uttaksfiske. I
tillegg skal det registreres lengde, vekt kjønn og modning/gonadeutvikling for hver fisk.
Det er viktig at mest mulig informasjon om fisken noteres på skjellkonvolutten. Innlevering av
skjellprøver avtales med Statsforvalteren i Rogaland etter sesongen.

Med hilsen
Per Kristian Austbø
ass. fylkesmiljøvernsjef

Stig Sandring
seniorrådgiver
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