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Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget 
 
  
Att. Odd Helge Utby 
 

  
 

Tillatelse - uttak av pukkellaks 

 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15. mai 1992 nr. 47 § 13, 
Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget tillatelse til å fange pukkellaks (Oncorhynchus 
gorbuscha) i Målselvvassdraget.  
 
Tillatelsen gjelder følgende vilkår:  
1. Fisketillatelsen gjelder til 31. august 2019.  
2. Tillatelsen gjelder fridykking og bruk av harpun/ spyd/slynge, garn og håv.  
3. Pukkellaksen skal avlives øyeblikkelig.  
4. Tillatelsen eller en kopi av denne skal medbringes under fisket.  
5. Tillatelsen forutsetter at utstyr som benyttes i forbindelse med fangst tørkes eller desinfiseres 

før det benyttes i nytt vassdrag, jf. Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr § 45.  
6. Tillatelsen gjelder kun uttak av pukkellaks. Dersom det fanges andre arter skal disse behandles 

varsomt og settes tilbake. Dersom man i løpet av fisket fanger betydelige mengder av andre 
arter enn pukkellaks skal fisket avsluttes.  

7. Før fisket igangsettes skal andre grunneiere og fiskeberettigede varsles jf. lov om laksefisk og 
innlandsfisk § 13.  

8. Fylkesmannen kan trekke tillatelsen tilbake dersom vi anser det som nødvendig for å ivareta 
stedegne bestander av fisk.  

9. Hvert individ av pukkellaks registreres med dato, lengde, vekt, kjønn og skjellprøve. Denne 
informasjonen registreres for all pukkellaks, men i de tilfaller der dette ikke er gjennomførbart 
(pga. stort antall pukkellaks) registreres minimum 30 individer. Totalt antall fanget pukkellaks må 
noteres. Rapport skal sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Norsk institutt for 
naturforskning når fisket avsluttes for sesongen.  

10. Odd Helge Utby står som ansvarlig for at fisket utføres etter de vilkår som er satt.  
 
 
 
 
Bakgrunn  
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Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) er en fremmed art i norske farvann og vassdrag. I 
Fremmedartslista 2018 har arten fått status «Høy risiko». Arten har forekommet i Norge siden 
slutten av 1950-tallet, og utbredelsen har variert gjennom perioden.  
 
Pukkellaks representerer en trussel mot stedegne fiskebestander. Dette innebærer blant annet at 
den konkurrerer om gyteplasser med laksefisk, samt at det kan være konkurranse om mat mellom 
nyklekket yngel av pukkellaks og atlantisk laks. I tilfeller der det vandrer flere tusen pukkellaks opp i 
norske vassdrag, frykter man at det kan resultere i bestandsregulerende effekter på stedegne 
fiskebestander. For å motvirke trusselen mot stedegne fiskebestander iverksettes utfiskingstiltak 
mot pukkellaks.  
 
Overvåking av pukkellaks  
NINA (Norsk institutt for naturforskning) arbeider med å overvåke forekomsten av pukkellaks i Norge, 
og skal sikre biologisk materiale i form av skjellprøver fra pukkellaksen som blir fanget. Fra 2019 
inngår pukkellaksen i den offisielle fangststatistikken og alle sportsfiskere bør rapportere fangst av 
pukkellaks. For hvert fiskeforsøk noteres organisasjon, fylke, kommune, navn på vassdrag, 
vassdragnummer, navn på fiskeplass og dato. For hvert individ av pukkellaks registreres dato, 
lengde, vekt, kjønn og skjellprøve.  
 
1. Fangsten av pukkellaks i elver rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og 

sjørøye.  
 

2. Alle fiskere oppfordres til å ta skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Skjellprøvene leveres i 
samme type konvolutter som ved prøvetaking av laks og sjøørret. Prøvene skal leveres inn via 
det skjellprogrammer for lakas og sjøørret som pågår i vassdraget, eller sendes direkte til:  

 
NINA- Norsk institutt for vannforskning  
v/ Gunnel Østborg  
Postboks 5686 Torgarden  
7485 Trondheim  
 
All pukkellaks som fanges, skal avlives.  
 
Skjellprøvekonvolutter fås ved å ta kontakt med NINA.  
 
Fylkesmannens vurdering  
Fylkesmannen legger til grunn at pukkellaks representerer en trussel mot stedegne fiskebestander 
og at det derfor er nødvendig å iverksette tiltak for å begrense negativ påvirkning.  
Det er viktig at man ikke sperrer eller på annen måte hindrer oppvandringen av fisk varig. Dette for å 
sikre at fisken får gode muligheter til å utøve sin naturlige adferd. I mange tilfeller innebærer dette 
at fisken vandrer oppover i vassdraget.  
 
Motorferdsel (båt drevet med motor) på vassdrag mindre enn 2 km2 er ikke tillatt, jf. lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 § 4. 
  
Prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven (nml.) skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet, jf. nml. § 7. Fylkesmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget som 
tilstrekkelig til å fatte vedtak i denne saken, da man har god kunnskap om dette vassdraget og om  
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eventuelle negative effekter av tiltaket, jf. nml. § 8. Videre kommer ikke føre-var-prinsippet til 
anvendelse, jf. nml. § 9. Utfisking av pukkellaks er et tiltak hvis formål er å fremme levevilkårene for 
stedegen fisk, og uttak av pukkellaks vurderes å kunne ha en positiv virkning for økosystemet. Videre 
er det knyttet vilkår til gjennomføring av utfiskingen for å minske risikoen for negative effekter av 
tiltaket, jf. nml. § 12.  
 
Med hjemmel i lov om lakse- og innlandsfisk § 13 gis Samarbeidsutvalget for 
Målselvvassdraget ved Odd Helge Utby tillatelse til å fange pukkellaks (Oncorhynchus 
gorbuscha) i Målselvvassdraget innenfor de vilkår som er gitt i tillatelsen.  
 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En 
eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark jf. forvaltningsloven § 32. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Iris Rita Hallen (e.f.) 
leder for naturmangfold og naturvernseksjonen 

  
 
Gry Helander Våga 
seniorrådgiver miljø 
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