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Det må ikke åpnes for sjølaksefiske
Villaksen skal forvaltes bestandsvis. Da kan vi ikke ha et notfiske i
sjøen som fanger laks vi ikke vet hvor hører hjemme.
Hver lakseelv i Norge har sin egen bestand av villaks. For å regulere beskatningen, er det beregnet
hvor mye laks som må være igjen i hver enkelt elv etter fiskesesongen. Norske Lakseelvers
medlemslag forvalter elvene og tilpasser sportsfisket for å nå dette målet, men det har sin pris. Fisket
i elv kommer etter at sjølaksefiskerne har tatt maksimalt innenfor sine fisketider, og det er elvefisket
som må reguleres gjennom bl.a. strenge kvoter for den enkelte sportsfisker.
I en fjord kan det være mange lakseelver. Noen står det bra til med, mens andre kan være stengt for
fiske på grunn av lite laks. I disse er det viktig å ikke beskatte de få laksene som er igjen, noe som fort
kan skje om man setter en not i sjøen og fanger tilfeldige fisk som svømmer forbi. Dette kalles fiske
på «blanda bestander» og kan ikke aksepteres i en moderne naturforvaltning. Garn og not i sjø
fanger alt for effektivt og vilkårlig til at det er forsvarlig å opprettholde dette fisket. Å stoppe dette
fisket vil også være i tråd med internasjonale føringer som Norge har forpliktet seg til. Norge er nå
eneste land som driver et omfattende sjøfiske på denne måten.
I tillegg mener Norske Lakseelver at det må gjøres en samfunnsøkonomisk vurdering av hvor laksen
er til størst glede for flest mulig mennesker og hvor den skaper størst mulig verdier for
lokalsamfunnene.
Undersøkelser viser at det er et stort skille mellom verdiskapingen i sjøfisket og elvefisket.
Sportsfiske etter laks i norske elver omsetter for om lag 1,3 milliarder i løpet av tre hektiske
sommermåneder. Det bringer årlig glede til om lag 70 000 sportsfiskere og sørger for
turisttilstrømming både internt i Norge og fra våre naboland. Det har et stort potensial til å bli enda
mer økonomisk betydningsfullt om mer av laksen kommer opp i elvene og fisket blir mer attraktivt.
To tredeler av denne omsetningen havner i turistnæringen (overnatting, transport og andre
turisttjenester).
Grunneiere og sportsfiskere legger også ned en stor grad av frivillig dugnad og ikke så rent lite
penger for å bevare og styrke bestandene av villaks.
I sjøen høster fortsatt om lag 900 personer mellom 40 og 50% av all laksen som fanges i Norge. Kun
et fåtall av disse fanger så mye at det kan sies å utgjøre en næringsinntekt som er verdt
innsatsfaktorene. Den samfunnsøkonomiske verdien av dette fisket er lav, og når man i tillegg
risikerer å ødelegge svake bestander, mener landsmøtet i Norske Lakseelver at det med hjemmel i
lakse- og innlandsfiskloven ikke skal åpnes for fiske etter laks med faststående redskap i sjø i neste
fiskereguleringsperiode. Landsmøtet ber Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn å gi klare
føringer om dette til Miljødirektoratet.

Her kan du se en kort animasjonsfilm om sjølaksefiske på blanda bestander

