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Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget 
 
  
Att. Odd - Helge Utby 
 

  

 

Tillatelse til uttak av pukkellaks i Målselvvassdraget 

Viser til deres søknad av 28. mai, om tillatelse til uttak av pukkellaks i Målselvvassdraget i 2021. 
 
Vedtak 
Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget ved Odd- Helge Utby får tillatelse til uttak av 
pukkellaks i Målselvvassdraget og i Barduelva nedstrøms Bardufossen i 2021. Tillatelsen gis 
med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk § 13.  
 
Vilkår for tillatelsen: 
1. Fisketillatelsen gjelder fra 4. juni- 15. september 2021. 
2. Fisket skal utføres med stang og garn. 
3. Før garn settes ut skal den aktuelle strekningen kartlegges. Garn brukes kun når det er observert 

pukkellaks. Dersom pukkellaksen står sammen med stedegne arter skal ikke garn brukes. 
4. Pukkellaks og sikre oppdrettslaks avlives. Stedegne arter skal behandles skånsomt og settes 

tilbake i elva etter registrering. 
5. Dersom det oppstår skader eller dødelighet på fisken skal Statsforvalteren varsles. Dersom 

årsaken ikke avklares og utbedres må fisket vurderes avsluttet. 
6. Det skal føres protokoll over all fangst. Rapport sendes til Statsforvalteren innen 31. desember 

2021. I tillegg skal fangsten registreres gjennom det ordinære systemet for sportsfisket under 
eget vald «tiltaksfiske etter pukkellaks», til bruk for statistiske formål. 

7. Tillatelsen eller en kopi av denne skal medbringes under fisket. 
8. Tillatelsen forutsetter at utstyr som benyttes i forbindelse med fisket skal være tørket eller 

desinfisert før det benyttes i nytt vassdrag jf. Forskrift om omsetning av akvakulturdyr mv. § 45. 
9. Før fisket settes i gang skal grunneiere og fiskeberettigede varsles. 
10. Odd- Helge Utby står som ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen overholdes.  
 
Bakgrunn 
Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) søker om tillatelse for uttak av pukkellaks i 
Målselvvassdraget. Uttaket skal skje med stang og garn i egnede områder. Formålet er å forhindre 
oppgang og reproduksjon av pukkellaks. SUM har utarbeidet en plan for oppfølging av utviklingen til 
pukkellaks i Målselvvassdraget. Denne planen beskriver tiltak i ulike deler av vassdraget og er 
vedlagt søknaden. 
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Hjemmelsgrunnlag 
Statsforvalteren kan tillate fangst som har vern av fiskestammer som formål, jf. Lov om laksefisk og 
innlandsfisk § 13. 
 
Statsforvalterens vurdering 
Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag med utløp i Malangen som er en nasjonal 
laksefjord. Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget registrerte mye pukkellaks i 2019 med høyest 
oppgang fra midten av juli til midten av august. Den siste registreringen var den 9. september. 
Tillatelsen settes derfor til 15. september. Vi er trygge på at SUM har den nødvendige kompetansen 
og erfaringen for dette uttaket.  
 
Uttak av pukkellaks med oppgangsfelle er anbefalt i forslaget til nasjonal handlingsplan publisert av 
Miljødirektoratet april 2021. Der fellefangst ikke er mulig anbefales andre metoder som garn, not og 
harpun. Basert på SUMs tidligere erfaringer med uttak av pukkellaks er garn egnet på enkelte 
strekninger og stangfiske er godt egnet ellers. Lederen har også vært i kontakt med Naturtjenester i 
Nord for samarbeid angående valg av garn og metode for utfisking. 
 
Det er viktig at det utføres kartlegging før garnet settes ut. Dersom pukkellaks står sammen med 
annen fisk, skal ikke garnet settes ut, og pukkellaksen må fanges med stang. Dette vil redusere risiko 
for bifangst. Dersom garnfisket fører til bifangst, skal fisket avsluttes øyeblikkelig.  
  
Prinsippene i §§ 8- 12 i naturmangfoldloven (nml.) skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet, jf. nml. § 7. Statsforvalteren vurderer kunnskapsgrunnlaget som 
tilstrekkelig for å fatte vedtak i denne saken, da det foreligger god kunnskap om denne type 
fangst av fisk, jf. nml. § 8. Føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse. Fordi de stedegne 
artene av fisk skal behandles skånsomt og settes tilbake i elva, vil uttaket etter vår vurdering i 
liten grad medføre skade på naturmangfoldet, jf. nml. § 10. Søkers erfaring fra tidligere år med 
pukkellaks, sammen med vilkårene for tillatelsen, vil minske risiko for negative effekter av tiltaket, jf. 
nml. § 12. 
 
Konklusjon 
Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget får tillatelse til uttak av pukkellaks i Målselvvassdraget og 
Barduelva nedstrøms Bardufoss. 
 
Klageadgang 
Tillatelsen er et enkeltvedtak og kan klages på innen tre uker fra brevet er mottatt, jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 29. En begrunnet klage kan sendes til Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Fløgstad Smeland (e.f.) 
seksjonsleder Fisk og vann 

  
 
Camilla Kvitberg Lehne 
fiskeforvalter 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 

 
 


