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Informasjon om elektrisk båtfiske i laksevassdrag
Norsk institutt for naturforskning skal på oppdrag fra Miljødirektoratet, Agder Energi og Otteraaens 
Brugseierforening gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet i 2019. I 
denne forbindelse er det planlagt bruk av en spesialbygd båt for elektrisk fiske. Spesialbåten er om lag 
18 fot lang og har en Yamaha 200 hk utenbordsmotor ombygd for vannjet (se bilder nedenfor). Det er 
ønskelig å benytte denne båten for fangst av fisk i lakseførende deler av Otra, Nidelva, Mandalselva og 
Tovdalselva. Elektrisk båtfiske er vesentlig mer skånsomt for fisk og andre vannlevende organismer enn 
vanlig elektrisk fiske. All fanget fisk blir oppbevart i et stort innebygd akvarium med kontinuerlig 
vanngjennomstrømming, og fiskene blir satt uskadd tilbake til elva etter registrering av art og måling av 
lengde. 
 
Tilsvarende undersøkelser som er planlagt på Sørlandet er gjennomført i andre større laksevassdrag 
som Drammenselva, Surna, Gaula, Namsen, Vefsna, Røssåga og Tanaelva. Hovedkonklusjonen fra 
disse undersøkelsene er at metoden er bedre egnet, mer skånsomt og mer kostnadseffektivt enn vanlig, 
strandnært elektrisk fiske. Etter planen vil feltarbeidet bli gjennomført i løpet av åtte dager i august-
september 2019. Gitt at forholdene ligger til rette for det vil oppstart skje på starten av uke 35. Imidlertid 
kan vannføringsforhold innebære at man må forskyve denne planen. I enkelte vassdrag er det ikke tillatt 
å benytte motorbåt av en viss størrelse uten særskilt tillatelse fra aktuell kommune. I og med at vi ikke 
kjenner til de lokale bestemmelsene i de aktuelle vassdragene, søker vi for sikkerhets skyld alle berørte 
kommuner om tillatelse til bruk av motorbåt.  
 
 
Gunnbjørn Bremset,  
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