
TRESSA ELVEEIGARLAG SA

Velkommen til Tresfjord
Elva Tressa renn gjennom vakre Tresfjord
Tressa er en liten og krystallklar elv som renner ut i Tresfjorden i Vestnes 
kommune. Elven har god bestand av små og mellomlaks.

Pilotprosjekt bærekraftige fiskeregler i flomelver



TRESSA ELVEEIGARLAG SA

• Tressa Elveeigarlag ble stifta i 1963. 

• Det ble drevet ett stort forvaltningsarbeid i mange år. Tatt opp stamfisk på 
høsten klekket ut yngel og satt ut smolt i mange sideelver og bekker. 

• Etter at det ble kraftige begrensninger med utsetting av smolt, falt 
interessen for elva og det ble stort sett fokus på å få til fiske hvert år.

• Elva er en typisk flomelv, og store deler av elva er flomsikret. 
Det har tidligere vært arbeida mye med opprensking av kulper, legge til 
rette for kulper etc.

• I 2021 ble det stilt krav til bedre organisering av elva. Fikk organisert laget 
som samvirkeforetak, nye fiskeregler etc. 

• Tressa ble med på prosjektet med utvida fisketider sesongen 2022



• Elven har god bestand av 
små og mellomlaks 

• Det store innsiget av laks 
kommer i midten/slutten 
av juli

• Dette er grunnen til at 
sesongen er blitt utvida til 
31. august

• Kommer det en regnflom 
kan det komme mye fisk

Tressa



Fredningssoner ved utløpet av Tressa.

Kart over Tresfjorden naturreservat i rødt og 
munningsfredningssområde (med formål å verne 
anadrome bestander mot overbeskatning) i lilla. 
Grensene for naturreservatet er vedtatt, mens det for 
munningsfredningssområdet bare er den ytre grensa 
som er vedtatt. Den indre grensa (grense elv-sjø) er 
ikke vedtatt, med mindre det finnes lensmannskjønn 
fra eldre tider. 

Det er ikke forbudt å fiske i henhold til verneforskrifta 
for reservatet, men reirplasser er vernet mot 
ødelegging og det bør derfor vises aktsomhet. I 
munningsfredningssområdet vil det normalt være 
tillatt å fiske etter laks og sjøørret når elva er åpen. 
Reglene er under revidering nå. Dorging er pr. i dag 
ikke tillatt i sommerhalvåret. Det er også en 100-
meters grense fra elvemunning (grense elv-sjø), men 
den vet vi ikke hvor er når grense elv-sjø ikke er 
vedtatt.



Etter henvendelser fra noen av 
grunneierne så tok styret vedtak om 
å stenge osen for all fiske. Dette i 
samråd med de berørte grunneiere. 
Det var ikke ønske om fiske i dette 
området. 

Da osen ligger også i 
Naturvernområdet var det greit å 
bruke de samme kartskissene for 
dette, med noen justeringer.

Det var vanskelig for oppsyn å 
vurdere om fiske var i elv eller sjø 
uten å ha noen begrensninger da 
100m sone ikke er definert.



• Tressa Elveeigarlag SA oppretta avtale med Elveguiden for salg av 
fiskekort, rapportering, kartfunksjoner etc. Dette fungere veldig bra 
og fiskere er veldig fornøyd med denne løsning.

• Det ble oppretta ett elvekort, «Tressakortet» som alle fiskere må løse 
ut. Det gjelder for alle som skal fiske i elva. Fungerer som ett bevis på 
at de som løser inn kortet har lest og forstått fiskeregler.

• Det ble etablert flere personer med hovedansvar for oppsyn. Dette 
har fungert veldig bra, og tilbakemelding fra fiskere er positive.

Elvekort og oppsyn



• I samarbeid med Elveguiden, Norske lakseelver og MD ble det søkt 
om å være med i ett prosjekt med utvida fisketider i flomelver.

• Fisketid 1. juni til 31. august

• Makskvoter ble satt til 160 laks og 80 sjøørret.

• Det ble oppretta sesongkvoter og døgnkvoter 

• Kvoter for gjenutsetting sesong og døgn

• Året 2022 ble veldig spesielt da det var stort sett nok nedbør i hele 
sesongen og det var ikke behov for å stenge elva. Elva var i perioder 
veldig stor gikk nesten over sine bredder enkelte plasser.

• Å ta noen vurderinger om effekten på utvida fisketid dette året er 
vanskelig. Denne løsning må vurderes etter flere år.

Erfaringer fra 2022



• Anskaffet vannivå måler og temperatur som vil bli montert sesongen 
2023. Parameter for lav vannstand og høy temp som bestemmer 
behov for stenging av fiske vil være tilgjengelig på døgnnivå for fiskere 
på Facebook, app Elveguiden etc.

• Fisketelling nå på høsten med tanke på gytefisk etc. Rapport er ikke 
tilgjengelig på dette tidspunkt.

• Arbeide med tiltak i elva, rensking av tidligere opparbeida 
deponikulper, bedre forhold for gyteplasser.

• Gjennomgang/revidering av fiskeregler og kvoter.

Tiltak sesongen 2023
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