INFORMASJON TIL ALLE RETTIGHETSHAVERE OG FISKERE
MÅLSELVVASSDRAGET 2022
Pukkellaks
Denne sesongen blir det forhåpentligvis ikke store innslag av pukkellaks i vassdraget.
Pukkellaksen kjennes igjen med at den har prikker på sporden, og i tillegg utvikler
hannlaksen en pukkel på ryggen. Hunnlaksen ligner litt på sjørøya tidlig i sesongen.
Dersom du får pukkellaks: 1) slakt fisken og ta bilde, 2) ta skjellprøve, 3) legg inn
fangstrapport samme dag med info om; dato-lengdemål-vekt-redskap-fiskested (elveierlag)
– bilde, 4), informer leder / styret, eventuelt SUM så snart som mulig (91535921).

Bilder: Venstre: hannlaks med pukkel, høyre: spord på pukkellaks (her hunn)

Oppdrettslaks
Dersom du får oppdrettslaks og er sikker på den vurderingen: 1) slakt fisken og ta bilde, 2) ta
skjellprøve, 3) legg inn fangstrapport samme dag med; dato-lengdemål-vekt-redskapfiskested (elveeierlag) – bilde, 4) informer leder / styret, eventuelt SUM så snart som mulig.
Det er viktig med tidlig registrering og varsling dersom det har vært en større rømming.

Kjennetegn: frynsede finner, rett men frynsede spord, prikker under midtlinja, forkorta gjellekokk, fisken kan
ofte være noe underbitt.

Syk eller død fisk
Dersom du får død eller syk fisk så skal dette meldes videre. Gå inn på nettstedet
lakseelver.no, øverst i menyen trykker du på VARSLE HENDELSE. Her kan du velge blant 6
varianter av alvorlige hendelser: 1) død eller syk fisk, 2) rømt oppdrettslaks, 3) akutt
forurensning, 4) tørrlegging og vannkraftregulerte hendelser, 5) Ulovlig fiske, og 6) sel eller
andre fiskespisere i elva.
Følg den oppskriften som nettsida legger opp til.

Desinfisering
Jeg gjør oppmerksom på at under desinfiseringsprosessen skal utstyr ligge i
desinfiseringsvæska i 10 minutter. Dette har ikke vært godt nok beskrevet tidligere.
Infoplakatene i des.kassa bør kanskje byttes ut.

Skjellprøver
Skjellprøvene av fisk gir viktig informasjon i forhold til forvaltningen av fiskeartene. Antall år
før fisk går ut som smolt, hvor lenge de oppholder seg i sjø før tilbakevending til elv,
genetiske endringer over tid, kondisjon (f.eks. matforhold i sjø/hav).
Skriv på prøven; Art– dato – redskap – lenge – vekt – kjønn (Fiskeplass: ta med forkortelse på
elveeierlag; NME, MME, FaE, ME, ØME. MJFF, ØJFF).

Bilder fra vassdraget
Dersom du tar bilder som du er ekstra godt fornøyd med eller som viser elva på en god
måte, så ta kontakt med SUM eller det lokale elveeierlaget/JFF angående hvor du kan sende
bildet.
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