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Innspill til regulering av fiske etter anadrom laksefisk 2012 
 
Fylkesmannen viser til brev fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) datert 14.9.2011 om 
regulering av fiske etter anadrom laksefisk fra 2012. Viser også til møte den 22. til 23. august der 
omfang og opplegg for fiskereguleringene ble gjennomgått. 
 
Bakgrunn  
Direktoratet for naturforvaltning har myndighet til regulering av fiske i elv og sjø. Regulering av 
fiske for 2012 sesongen er den første helhetlige gjennomgangen av fiskebestemmelsene etter at 
myndigheten til regulering av fiske ble samlet hos DN. Tidligere hadde Fylkesmannen (FM) 
myndighet til regulering av fiske i elv. 
 
Fylkesmannen skal etter retningslinjer fra DN foreslå ny regulering av fiske i sjø og elv. 
Beskatningsråd som er gitt av Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL) skal legges til grunn for 
regulering av laksefiske. Lokale lag er invitert til å komme med innspill til fiskereguleringene. 
Innkomne innspill ligger vedlagt. I vassdrag med tilfredsstillende lokal forvaltning, der 
forvaltningen utarbeider egne forslag til fiskereguleringer, skal disse legges til grunn så sant de ikke 
strider mot retningslinjene.  
 
Forslaget til fiskereguleringer er drøftet i møte i fagråde for anadrom laksefisk i Rogaland den 
5.10.2011, referat fra møtet ligger vedlagt.  
 
Kvoter og organisering  
I Rogaland har vi lang tradisjon for bruk av kvoter ved regulering av fiske. De fleste vassdragene i 
fylket er små flomvassdrag som periodevis kan ha meget godt fiske. I denne typen vassdrag, hvor 
man kanskje bare har noen få dager med fiskeforhold i løpet av en sesong, vil kvoter være av stor 
betydning. Generelt er det en god forståelse og aksept for døgnkvoter i Rogaland. Tilbakemeldinger 
fra grunneiere og fiskere er at de ønsker å videreføre kvoteordning og at kvotene blir overholdt av 
fiskerne. 
 
Ifølge retningslinjene for regulering av fiske skal en kun benytte kvoter i vassdrag som er godt 
organisert. Et vassdrag er å regne som godt organisert når det har et aktivt lag som i prinsippet 
representerer alle fiskerettshavere. Laget skal kunne fatte bindende beslutninger for hele vassdraget. 
FM mener at en i mindre vassdrag ikke kan stille like strenge krav til organisering som i et større 
vassdrag. Vi vil derfor tilrå en mer fleksibel og differensiert forvaltningsmodell, som ivaretar god 
langsiktig forvaltning også av disse mindre vassdragene. Blant annet mener FM at kravet å kunne 
fatte bindende beslutninger for hele vassdraget vil være dårlig tilpasset det overordna formålet om 
god lokal forvaltning. I de fleste vassdrag i Rogaland vurderer vi at lagene er godt nok organisert til 

 



 

å kunne benytte kvote som reguleringstiltak. FM fikk støtte for dette synet i Fagrådet for anadrom 
laksefisk i Rogaland. Fagrådet mener at en i vassdrag hvor en har innført kvoter må videreføre 
dette. Kvotene har betydning for beskatningen i vassdraga, selv om effekten av kvoter vil variere 
mellom år avhengig av vannføring og fiskeforhold. 
 
Fiske i elv 
Under følger gjennomgang av de enkelte vassdrag og fjordområder. Vi har vurdert innspillene fra 
lagene, deretter følger vår egen tilrådning. For vassdrag som ikke er nevnt under har FM ikke 
mottatt forslag til regulering av fiske. I disse vassdragene foreslår FM å videreføre dagens 
reguleringsregime. Jamfør oppdragsbrev er Fylkesmannens konkrete forslag til elvereguleringer 
fremmet gjennom forskriftsbasen til DN.  
 
SIRA (Sokndal og Flekkefjord kommuner) 
Vassdraget er håndtert av Fylkesmannen i Vest-Agder. 
 
 
 
SOKNDALSELVA (Sokndal kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juni-20. september, onsdag til og med søndag   
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

Beskatningsråd 
 
 

VRL har vurdert at denne bestanden sannsynligvis tåler høyere beskatning dersom 
sjøoverlevelsen blir som i de senere år. 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

På bakgrunn av rådet fra VRL foreslår Sokndalsvassdraget forvaltningslag å utvide fiske 
til å gjelde alle dager. Denne utvidelsen vil de vurdere effekten av etter 2 til 3 sesonger. 
Forvaltningslaget ønsker å videreføre dagens kvote på 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 
fisk).  
 

Vår vurdering 
 
 

Sokndalsvassdraget er godt organisert. Det er et kalket vassdrag hvor 
ungfiskproduksjonen er opprettholdt med tiltak. På bakgrunn av sterk gytebestand og 
god fangstutvikling støtter FM forslaget til nye fisketider i Sokndalsvassdraget. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 15. juni-20. september  
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

 
 
HELLELANDELVA (Eigersund kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. juli-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

Beskatningsråd 
 
 
 

VRL har ikke gitt egne beskatningsråd for dette vassdraget. Fylkesmannen har derfor 
benyttet NASCO sin føre-var prosedyre for å vurdere bestandssituasjonen for laks i dette 
vassdraget, Jamfør vedlegg. På bakgrunn av denne vurderingen er trolig 
gytebestandsmålet nådd for dette vassdraget de siste årene.  
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Hellelandselva er et typisk flomvassdrag med sein oppgang av fisk. Grunnet redusert 
forsuring har det de siste årene vært en svært god fangstutvikling i dette vassdraget. 
Laget ønsker derfor å videreføre dagens fisketid i tråd med gjeldene driftsplan, samtidig 
som en ønsker en strengere døgnkvote på to laks og/eller sjøaure (totalt 2 fisk) per 
fisker. 
 

Vår vurdering 
 

Hellelandsvassdraget er godt organisert. De siste fem åra er trolig gytebestandsmålet 
nådd for dette vassdraget. Fylkesmannen støtter derfor forslaget til elveeierlaget. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 1. juli-20. september 
Døgnkvote: 2 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 



 

 
BJERKREIMSELVA (Eigersund kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. juni til 20. september.  
Døgnkvote: 2 laks og/eller sjøaure i juni. 3 laks og/eller sjøaure resten av sesongen. 
 

Beskatningsråd 
 

VRL har vurdert at denne bestanden sannsynligvis tåler høyere beskatning dersom 
sjøoverlevelsen blir som i de senere år. 
 

Lokalt forslag 
 

Laget foreslår å videreføre dagens fiskeregler. For fiskerettshaverne er det viktig med 
lang fiskesesong. Da det er usikkerhet knyttet til sjøoverlevelsen legger de til grunn føre-
var prinsippet. På bakgrunn av dette ønsker de ikke å øke beskatningen i vassdraget. 
 

Vår vurdering 
 
 

Vassdraget er svært godt organisert med et felles forvaltningslag som kan fatte bindende 
forvaltningsvedtak for hele vassdraget. FM mener forslaget til forvaltningslaget er i tråd 
med retningslinjene for regulering av fiske, og støtter forslaget til forvaltningslaget om å 
videreføre dagens fangstregime i vassdraget.  
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 1. juni til 20. september.  
Døgnkvote: 2 laks og/eller sjøaure i juni. 3 laks og/eller sjøaure resten av sesongen. 
 

 
 
OGNA (Hå kommune) 
Gjeldene regulering 
 
 

Fisketid: 1. juni-10. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 

Beskatningsråd 
 
 
 

Råd fra VRL: ”Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og 
beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. 
Oppnåelsen var imidlertid svært god i 2010 etter innførte restriksjoner, og det er 
sannsynlig at samme beskatningsnivå gir god oppnåelse dersom sjøoverlevelsen blir som 
i de senere år.” 
 

Lokalt forslag 
 

Vassdraget er organisert i to lag. Ognaåna elveeigarlag og Ognedal bekkelag. Det har 
ikke kommet inn skriftlig innspill til regulering av fiske i disse vassdragene, men 
Ognaåna elveeigarlag vil komme med innspill når saken er tatt opp i eget møte den 
17.10.2011. FM vil oversende dette forslaget til DN så snart dette foreligger.  
 

Vår vurdering 
 
 
 

Etter innførte restriksjoner før 2010 sesongen har en i Ogna hatt en svært god oppnåelse 
av gytebestandsmålet. Denne utvikling ser ut til å fortsette i 2011 hvor forløpige 
tilbakemeldinger tyder på minst like gode fangster som i 2011.  
 
Til tross for at FM foreløpig ikke har mottatt innspill så mener FM at vassdraget er 
relativt godt organisert. Ognaåna elveeigarlag som representerer den klart største delen 
av vassdraget har blant annet egen driftsplan som jevnlig blir oppdatert. FM arbeider for 
at en lokalt skal få til en felles forvaltning for hele den anadrome strekningen. 
 
FM mener dagens beskatningsnivå er bærekraftig i Ogna Jamfør råd fra VRL og fangst-
utvikling de siste åra. Vi foreslår derfor at dagens fangstregime videreføres. Fagrådet for 
anadrom laksefisk i Rogaland støttet denne vurderingen. 
 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 1. juni-10. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

FUGLESTADELVA (Hå kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. juli-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

Beskatningsråd 
 
 
 

Råd fra VRL: ” Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden og det er ikke nødvendig 
med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen. På grunn av usikkerheten knyttet til 
beskatning (lav på grunn av sen oppvandring) har vi ikke vurdert det som sannsynlig at 
bestanden tåler høyere beskatning.” 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Foreslår å videreføre dagens reguleringsregime med fiske fra 1. juli til 20. september, 
med en døgnkvote på 3 fisk. Med en kvote på 3 fisk forventer de å spare 32 fisk, 
tilsvarende 10 dager med fiske. Ungfiskregistreringer uført av FM og Jæren jakt og fiske 
viser at det er svært bra med yngel i vassdraget noe som tilsier at det er bra med 
gytefisk.  
 

Vår vurdering 
 
 

FM støtter forslaget om å videreføre gjeldene fiskeregler i Fuglestadelva. Vassdraget har 
de siste årene fått en betydelig bedre organisering av fiske og fiskerettshavere enn 
tidligere. Slik vi ser det er det i dag en aktiv lokal forvaltning av vassdraget. Formelt har 
en likevel en del å gå på når det gjelder organiseringen, men også dette er i bedring. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 1. juli-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

 
 
KVASSHEIMSÅNA (Hå kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. juli-10. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

Beskatningsråd 
 
 

VRL for lakseforvaltning har vurdert at forvaltningsmålet for denne bestanden er nådd 
og det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen. 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Kvassheimåna bekkelag har foreslått fiske fra 15. juli til 20. september. De grunngir 
dette med at telling av gytefisk de siste åra viser at vassdraget har en svært god 
gytebestand. Vassdraget er også en flomelv med sein oppgang av laks.  
 

Vår vurdering 
 
 
 

FM støtter forslaget til Kvassheimåna bekkelag og er enige i at vassdraget har en god 
gytebestand av laks. Når det gjelder organisering og drift av vassdraget så er dette klart 
forbedret de siste par årene. Ungfisk undersøkelser utført av FM viser også svart gode 
tettheter av lakseunger i dette vassdraget.  
 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 15. juli-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

 
 
SØNDRE VARHAUGSELV (Hå kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. juli-10. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

Beskatningsråd 
 
 
 

Råd fra VRL: ” Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom 
sjøoverlevelsen blir som i de senere år. Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse 
siste fire år (76 %) er marginalt over kravet for dette rådet (75 %).” 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Varhaugselvane bekkelag foreslår fiske frå 1. juli til 20. august, med en døgnkvote på 3 
fisk. Begrunnelsen for dette er sein oppgang av fisk og at mesteparten av fisken først 
kommer på elva etter at sesongen er avslutta. 

Vår vurdering 
 

I Varhaugselvane er fiske organisert gjennom Varhaugselvane bekkelag. Dette laget ble 
opprinnelig etablert for å bedre vannkvalitet i vassdraget. I dag har laget i tillegg oppsyn 



 

 
 

med fiske. Varhaugselvane er to små vassdrag hvor en ikke kan forvente like god 
organisering som i størres vassdrag. Vassdragene er relativt oversiktig med få tilreisende 
fiskere. Dette er vassdrag hvor fiske er svært vannføringsavhengig. I perioder med gode 
fiskeforhold kan fangstene være svært gode. For lokale fisker som kjenner vassdraga 
godt vil derfor en døgnkvote på 3 fisk ha betydning for uttaket. FM foreslår derfor å 
videreføre døgnkvoten i dette vassdraget. Når det gjelder fisketida så er FM enig i at 
dette er vassdrag med svært sein oppvandring. For Søndre Varhaugselv er rådet fra VRL 
at en trolig kan øke beskatningen i dette vassdraget. FM foreslår derfor å forskyve 
sesongen noe. Gytefisktellinger i høst vil gi viktig informasjon om fangstuttaket i 
vassdraget. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 10. juli-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 

 
 
NORDRE VARHAUGSELV (Hå kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. juli-10. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

Beskatningsråd 
 

Råd fra VRL: ”Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden og det er ikke nødvendig 
med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen.” 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Varhaugselvane bekkelag foreslår fiske frå 1. juli til 20. august, med en døgnkvote på 3 
fisk. Begrunnelsen for dette er sein oppgang av fisk og at mesteparten av fisken først 
kommer på elva etter at sesongen er avslutta. 

Vår vurdering 
 
 
 

I Varhaugselvane er fiske organisert gjennom Varhaugselvane bekkelag. Dette laget ble 
opprinnelig etablert for å bedre vannkvalitet i vassdraget. I dag har laget i tillegg oppsyn 
med fiske. Varhaugselvane er to små vassdrag hvor en ikke kan forvente like god 
organisering som i størres vassdrag. Vassdragene er relativt oversiktig med få tilreisende 
fiskere. Dette er vassdrag hvor fiske er svært vannføringsavhengig. I perioder med gode 
fiskeforhold kan fangstene være svært gode. For lokale fisker som kjenner vassdraga 
godt vil derfor en døgnkvote på 3 fisk ha betydning for uttaket. FM foreslår derfor å 
videreføre døgnkvoten i dette vassdraget. Når det gjelder fisketida så er FM enig i at 
dette er vassdrag med svært sein oppvandring. For Nordre Varhaugselv er rådet fra VRL 
at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen. Det er mye 
de samme fiskerne som fisker i Søndre og Nordre Varhaugselv. For å unngå for hardt 
fiske i det ene vassdraget foreslår FM samme fisketid som i Søndre Varhaugselv. 
Gytefisktellinger i høst vil gi viktig informasjon om fangstuttaket i vassdraget. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 10. juli-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

 
 
HÅELVA (Hå kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juni-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

Beskatningsråd 
 

VRL: ”Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom sjøoverlevelsen 
blir som i de senere år.” 
 

Lokalt forslag 
 

Håelva elveeigarlag foreslår å videreføre dagens regulering. Bruk av døgnkvoter har 
betydning for uttaket. Kvoten kan om nødvendig settes ned på kort varsel. 
 

Vår vurdering 
 
 
 

VRL for lakseforvaltning har vurdert at en har en sterk gytebestand i Håelva. Det er 
likevel knyttet usikkerhet til sjøoverlevelsen i åra som kommer. FM støtter derfor 
forslaget fra Håelva elveeigarlag om å videreføre dagens regulering. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 15. juni-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 



 

 
FIGGJOELVA (Klepp kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juni-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

Beskatningsråd 
 

VRL: ”Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom sjøoverlevelsen 
blir som i de senere år.” 
 

Lokalt forslag 
 

Figgjo elveeigarlag foreslår å videreføre dagens regulering. Bruk av døgnkvoter funger 
godt og har betydning for uttaket.  
 

Vår vurdering 
 

VRL for lakseforvaltning har vurdert at en har en sterk gytebestand i Figgjo. Det er 
likevel knyttet usikkerhet til sjøoverlevelsen i åra som kommer. FM støtter derfor 
forslaget fra Figgjo elveeigarlag om å videreføre dagens regulering. 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 15. juni-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk) 
 

 
 
STORÅNA (Sandnes kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. august-31. august 
Døgnkvote: 3 laks  
 

Beskatningsråd 
 
 
 

VRL har ikke gitt egne beskatningsråd for dette vassdraget. Fylkesmannen har derfor 
benyttet NASCO sin føre-var prosedyre for å vurdere bestandssituasjonen for laks i dette 
vassdraget, Jamfør vedlegg. 

Lokalt forslag 
 

Det har ikke kommet inn lokalt forslag til regulering av fiske i Storåna. 
 

Vår vurdering 
 
 

Med unntak av Storåna i Sandnes er det god fangstrapportering i Rogaland. Bakgrunnen 
for at det ikke er fangstrapportering i Storåna er at det i dette vassdraget blir fanget svært 
lite fisk. Storåna er et vassdrag som er viktig for barn og unge som ønsker å lære å fiske. 
I Storåna er det gjort flere tiltak for å bedre forholdene i vassdraget. Blant annet er det 
fra Fylkesmannen gitt støtte til et restaureringsprosjekt. Det er tvilsomt om det i dag er 
en egen laksestamme i Storåna. Fylkesmannen vil derfor foreslå at en fortsatt åpner for 
fiske etter laks i vassdraget.  
 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 1. august-31. august 
Døgnkvote: 3 laks  
 

 
 
DIRDALSELVA (Gjesdal kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juni-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 
 

Beskatningsråd 
 

VRL: ”Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom sjøoverlevelsen 
blir som i de senere år.” 
 

Lokalt forslag 
 
 

Dirdalselvas fellesforvaltning foreslår å videreføre dagens reguleringsregime i 
vassdraget. Bakgrunnen er kunnskap om laksebestanden i Dirdalselva med gode fangster 
de siste årene, og i særdeleshet årets rekordfangst (5,7 tonn). Gytefisktellinger de siste 2 
år viser også at gytebestandsmålet oppnås. 
 

Vår vurdering 
 
 

Dirdalselva er godt organisert. Fylkesmannen støtter forslaget til regulering av fiske. 
Vassdraget kan under gunstige forhold gi svært gode fangster. Døgnkvote på 3 fisk vil 
derfor ha betydning for uttaket. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 15. juni-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 



 

 
FRAFJORDELVA (Gjesdal kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juni-31. august, onsdag til og med søndag 
Døgnkvote: 3 laks 
 

Beskatningsråd 
 
 

VRL: ”Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom sjøoverlevelsen 
blir som i de senere år.” 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Frafjord elveeigarlag ønsker å utvide fiskesesongen med to uker etter endt sesong. 
Samtidig ønsker en å åpne for fiske alle dager. For å redusere samlet fisketrykk foreslår 
de eventuelt å stenge fiske om natta. 
 

Vår vurdering 
 

Frafjordelva har de siste årene hatt en svært sterk gytebestand. Gytefisktellinger i 
vassdraget har vist at fangstuttaket ligger på drøye 25 %. FM er derfor enig i at 
vassdraget tåler en høyere beskatning.  
 
I Frafjordelva har vi hatt døgnfredning mandag og tirsdag. Dette har trolig hatt stor 
effekt for fangstuttaket i vassdraget. Døgnfredningen reduserer fangbarheten i seg selv, 
samtidig som fangbarheten blir redusert ved at fisken fritt får gått opp i Molaugvatnet. 
Gytefisktellingene har vist at mye av laksen kommer opp fra Molaugvatnet rett før 
gyting. 
 
Jamfør retningslinjene for regulering av fiske kan det unntaksvis fastsettes senere 
sluttdato for sesongen. Ytre ramme kan bare fravikes dersom dette kan grunngis med 
spesielt tidlig eller spesielt sein oppvandring av laks i vassdraget. Slik FM ser det er 
dette ikke tilfelle i Frafjordelva. FM vil derfor ikke åpne for utvidet sesong utover den 
ytre rammen for fisketid i vassdrag. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 15. juni-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 
 
 

 
 
ESPEDALSELVA (Forsand kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. juni-31. august, torsdag til og med søndag 
Døgnkvote: 3 laks  
 

Beskatningsråd 
 

VRL: ”Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom sjøoverlevelsen 
blir som i de senere år.” 
 

Lokalt forslag 
 

Espedal elveeigarlag foreslår samme fisketid som i dag, men med en døgnkvote på 2 
laks. Bakgrunnen for innstrammingen i kvote er at en ønsker å redusere uttaket i 
vassdraget.  
 

Vår vurdering 
 

VRL har vurdert at gytebestanden i Espedalsvassdraget er svært sterk. Ved beregning av 
gytebestandsmåloppnåelse har de lagt til grunn lav vannføringsavhengig beskatning. FM 
er usikker på om dette er rett. Tilbakemeldinger fra flere fiskere tyder på at det er høyere 
fangstuttak i dette vassdaget. Fylkesmannen støtter derfor forslaget til elveeigarlaget om 
å redusere kvoten fra tre til to laks. I dette vassdraget vil redusert kvote ha stor 
betydning for fangstuttaket.  
 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 1. juni-31. august, torsdag til og med søndag 
Døgnkvote: 2 laks 
 

 
 
 
 
 



 

LYSEELVA (Forsand kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juni-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure 
Total fangstkvote på 40 villaks og 150 sjøaure. Når kvoten er nådd blir vassdraget stengt 
for fiske. 
 

Beskatningsråd 
 
 
 

VRL: ”Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom sjøoverlevelsen 
blir som i de senere år.” 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Lyse sameige som har gitt innspill om å videreføre dagens reguleringer i vassdraget. 
Laget mener at denne reguleringsformen med regulering med kvoter har fungert godt, og 
at de ikke ser noen grunn til å endre dette nå. Lyseelva er et flomvassdrag med sen 
oppgang av fisk, og fiskesesongen er allerede innkortet med 10 dager ved forrige 
reguleringsrunde. 
 

Vår vurdering 
 
 
 

Gjennom Lyse sameige vurderer FM at Lysevassdraget er godt organisert. I vassdraget 
har en god kunnskap om situasjonen for bestandene. Blant annet har en siden 1998 talt 
gytefisk i elva. Siden 2008 har det også vært egne tellinger for sjøaure. Tellingene de 
siste åra viser at gytebestandsmålet i vassdraget er nådd. FM støtter derfor forslaget til 
Lyse sameige som foreslår å videreføre dagens regulering i Lyseelva.  
 

Vårt forslag 
 
 
 
 

Fisketid: 15. juni-20. september 
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure 
Total fangstkvote på 40 villaks og 150 sjøaure. Når kvoten er nådd blir vassdraget stengt 
for fiske. 
 

 
 
JØRPELANDSELVA (Strand kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juli-31. august, torsdag til og med søndag 
Døgnkvote: 3 laks  
 

Beskatningsråd 
 

VRL har vurdert at forvaltningsmålet for denne bestanden er nådd og at det ikke er 
nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen.  
 

Lokalt forslag 
 

Strand Jeger og Sportsfiskerlag har gitt forslag om fisketid fra 15. juli-31. august, med 
fiske torsdag til søndag. De foreslår videre en døgnkvote på 4 laks. Forslaget er ikke 
begrunnet. 
 

Vår vurdering 
 
 
 

Fiske i Jørpelandselva er organisert gjennom Strand jeger og Sportsfiskerlag. 
Jørpelandsvassdraget er kraftig regulert og kalket grunnet forsuring. Rådet fra VRL viser 
at dagens beskatningsnivå i vassdraget er bærekraftig. I dette vassdraget er det lokale 
fiskere som kjenner vassdraget godt som får mesteparten av fisken. FM forventer derfor 
at en kvote på 3 fisk under gunstige forhold har betydning for uttaket i vassdraget. Ved å 
øke kvoten til 4 fisk vil fangstuttaket øke. FM foreslår derfor å videreføre gjeldene 
regulering i Jørpelandsvassdraget. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 15. juli-31. august, torsdag til og med søndag 
Døgnkvote: 3 laks  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÅRDALSELVA (Hjelmeland kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. juni-31. august, onsdag til og med søndag 
Døgnkvote: 3 laks (før 2011 sesongen lokalt endret til 1 laks, i tillegg er spinner forbudt) 
 

Beskatningsråd 
 

VRL har vurdert at det er fare for at forvaltningsmålet for denne bestanden ikke er nådd 
og at beskatningen bør reduseres moderat. 
 

Lokalt forslag 
 

Årdal elveeigarlag har foreslått fisketid fra 20. mai til 20. august. I tillegg ønsker de en 
døgnkvote på 1 laks og innføring av midtsesongsrapportering. Elveeigarlaget begrunner 
forslaget med at innføring av døgnkvote på 1 fisk, forbud mot spinner og ønske om 
midtsesongrapportering vil sikre at gytebestandsmålet nås i vassdraget. Dersom 
midtsesongsrapporten viser god oppgang av fisk og høy sannsynlighet for å nå 
gytebestandsmålet er det ønskelig å øke døgnkvoten med opp til 2 laks pr døgn midt i 
sesongen. 
 

Vår vurdering 
 

I Årdalselva har en de siste årene fått på plass en svært god organisering av vassdraget.  
 
FM er enig med elveeierlaget i at de har gjort nødvendige grep for å redusere uttaket 
betydelig før 2011 sesongen. De har også innført redskapsbegrensinger som trolig har 
effekt på uttaket. Redskapsbegrensing vurderer FM som et lokalt reguleringstiltak som 
fastsettes lokalt.  
 
Når det gjelder forslaget om å fjerne døgnfredningen mandag og tirsdag så mener FM at 
dette vil føre til økt uttak i vassdraget. Det er likevel vanskelig å vurdere hvor stor effekt 
dette vil ha. I Årdalselva må laksen gå lenger opp i vassdraget før den kommer opp i 
høler og vann hvor den er mindre fangbar enn for eksempel i Frafjordelva. Det er også 
slik at fiske i vassdraget ofte er svært godt det første døgnet etter fredningen. I møte i 
Fagrådet for anadrom laksefisk i Rogaland ble døgnfredningen i Årdalselva diskutert 
spesielt. Flertallet i fagrådet mente det var riktig å følge forslaget til elveeierlaget. Det 
ble også poengtert at det var viktig å evaluere effekten av innførte reguleringer, og at en 
i forbindelse med innføring av midtsesongsrapportering i vassdraget kan evaluere 
effekten av å fjerne døgnfredningene. Jamfør retningslinjene for regulering av fiske skal 
en i vassdrag med god organisering legge det lokale forslaget til grunn med mindre en 
mener at det ikke er i tråd med retningslinjene. Til tross for fjerning av døgnfredningen 
mandag og tirsdag mener FM at innførte reguleringstiltak med ny døgnkvote, 
redskapsbegrensinger og midtsesongsrapportering samlet vil redusere fangstuttaket i 
Årdalsvassdraget. FM vil derfor med noe usikkerhet ta disse innspillene til følge. 
Midtsesongsrapporteringen vil her bli viktig. 
 
Når det gjelder forslaget om å forskyve sesongen med fiske fra 20. mai til 20. august var 
fagrådet enige om at det blir feil å åpne for fiske utenfor fisketidsrammen i et vassdrag 
som er vurdert å være moderat overbeskattet (2010). Fagrådet vil derfor fraråde at 
sesongen blir forskjøvet. FM vil derfor ikke foreslå at en forskyver fiskesesongen i 
Årdalsvassdraget. 
 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 1. juni-31. august 
Døgnkvote: 1 laks 
Krav om midtsesongsrapportering. 
 

 
 
HJELMELANDSÅNA (Hjelmeland kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. august-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 
 

Beskatningsråd 
 

VRL har vurdert at denne bestanden sannsynligvis tåler høyere beskatning dersom 
sjøoverlevelsen blir som i de senere år. Bedret rapportering er trolig et viktig bidrag til 
bedret beskatningsvurdering. 
 

Lokalt forslag 
 

Hjelmeland grunneigarlag vil arbeide for utvidet fisketid i vassdraget. Ved behov vil 
laget stenge for fiske dersom det ikke er tilfredsstillende med fisk. 



 

  
Vår vurdering 
 
 
 

Hjelmeleandselva hadde før 2010 sesongen en fisketid fra 15. juni til 31.august. Fisket i 
dette vassdraget er sterkt vannføringsavhengig og det er en relativt stor innsjø i 
vassdraget hvor fisken er lite fangbar. Fangstuttaket i dette vassdraget er derfor 
sannsynligvis lavt. De siste par årene har det vært en betydelig bedring i organiseringen 
av vassdraget, blant annet har fangstrapporteringa blitt god. På bakgrunn av råd fra 
VRL, og bedre lokal organisering foreslår FM å utvide fisketida i vassdraget. 
 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 1. juli-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 
 

 
 
VORMA (Hjelmeland kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juni-31. august 
Døgnkvote: 3 laks  
 

Beskatningsråd 
 

VRL har vurdert at denne bestanden sannsynligvis tåler høyere beskaning dersom 
sjøoverlevelsen blir som i de senere år. 
 

Lokalt forslag 
 

Lokalt foreslår de å videreføre dagens regulering i vassdraget. Vassdraget er sterkt 
vannføringsavhengig og dagens kvote på 3 fisk er godt innarbeidet og akseptert. 
 

Vår vurdering 
 

FM støtter forslaget om å videreføre dagens regulering av fiske i Vorma. Vassdraget er 
organisert i to lag som har gitt en felles uttale til fisketider i vassdraget gjennom Vorma 
forvaltningslag.  
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 15. juni-31. august 
Døgnkvote: 3 laks  
 

 
 
ULLA (Hjelmeland kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 15. juni-31. august, torsdag til og med søndag 
Døgnkvote: 3 laks  
 

Beskatningsråd 
 

VRL har vurdert at denne bestanden sannsynligvis tåler høyere beskaning dersom 
sjøoverlevelsen blir som i de senere år. 
 

Lokalt forslag 
 
 

Fiske i Ulla er organisert gjennom Stavanger og Rogaland Jeger og fiskerforening 
(SRJF). SRJF har gitt innspill om å videreføre dagens reguleringsregime i Ulla. 
Bakgrunnen er en vurdering av at gjeldene regime er tilstrekkelig til å opprettholde en 
god og levedyktig laksestamme fremmover. De mener videre at det er viktig å videreføre 
kvoteordningen da Ulla er en typisk flomelv hvor fangstene kan variere avhengig av 
vannføring. 
  

Vår vurdering 
 

FM støtter forslaget til SRJF om en forholdsvis restriktiv regulering av fiske i Ulla i 
forhold til rådet fra VRL.   
 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 15. juni-31. august, torsdag til og med søndag 
Døgnkvote: 3 laks  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

HÅLANDSELVA (Suldal kommune) 
Gjeldene regulering 
 
 

Fisketid: 15. juni-31. august 
Døgnkvote: 3 laks  
 

Beskatningsråd 
 

VRL har vurdert at denne bestanden sannsynligvis tåler høyere beskatning dersom 
sjøoverlevelsen blir som i de senere år. 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Grunneier i samarbeid med Stavanger og Rogaland Jeger og fiskerforening (SRJF) 
ønsker å opprettholde dagens regulering i Hålandselva. I tillegg vil de innføre en maks 
kvote på 15 laks pr. fisker pr. år, samt nattefredning fra kl. 2300 til 0500. Bakgrunnen 
for dette er at enkelte fisker 50-60 laks hvert år, i tillegg blir det fisket på liten 
vannføring om natten. 
  

Vår vurdering 
 
 
 

Organiseringa av fiske i Hålandselva fungerer bra. De siste årene har de lokalt fastsatt 
regler for å begrense uttaket. Blant annet har de fredet enkelte fiskeplasser i vassdraget. I 
Hålandselva er det en sterk gytebestand. FM støtter likevel det lokale forslaget om å 
opprettholde dagens regulering. Det er slik FM ser det ikke et mål å øke fangstene slik at 
overskuddet av gytefisk blir mindre. Forslag om sesongkvote og nattefredning foreslår 
FM at blir fastsatt som lokale reguleringstiltak. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 15. juni-31. august 
Døgnkvote: 3 laks  

 
SULDALSLÅGEN (Suldal kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 20. juli-30. september 
Døgnkvote: 1 villaks over 75 cm, totalt 3 laks  
 

Beskatningsråd 
 
 

VRL: ”Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og 
beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Formelt 
er sannsynlighetskravet ikke nådd for dette rådet, men sannsynligheten var svært nær 
(39 % vs kravet på 40 %) og oppnåelsen var god (88 %). Oppnåelsen var også god i 
2010 (101 %).” 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Suldalslågens forvaltningslaget foreslår fiske fra 10. juli til 20. september nedenfor 
Sandsfossen, og fiske fra 20. juli til 30. september ovenfor Sandsfossen. Samtidig 
foreslår laget at kvoten på 3 laks hvor av 1 villaks over 75 cm blir redusert til 2 laks pr. 
døgn uavhengig av størrelse. Laget begrunner forslaget med at utviklinga har vært svært 
positiv på totusentallet, selv om enkelte år i denne perioden har vært svakere. Fangsten i 
2011 er ca 5750 kg laks som er den høyeste på over 20 år. Gytebestandsmålet er nådd 
for tre av de fire siste år (2008-2011). Gytebestandsmålet vil i år klart overstige 
bestandsmålet. 
 
Begrunnelsen for tidligere oppstart nedenfor Sandsfossen og senere avslutning ovenfor 
er ulikheter i fiskemuligheter for disse delene av elva.   
 
Forvaltningslaget vil komme med forslag til fiske etter sjøaure når tall fra oppgangen i 
laksetrappa foreligger. 
  

Vår vurdering 
 
 

Vitenskaplig råd for lakseforvaltning har vurdert at det er fare for at forvaltningsmålet 
ikke er nådd for denne bestanden og at beskatningen bør reduseres moderat for å sikre 
oppnåelse av gytebestandsmålet. Suldalslågens forvaltningslag tilfredsstiller kravene til 
lokal forvaltning, og kan selv fastsette fiskereguleringer i tråd med retningslinjene for 
regulering av fiske. Forvaltningslaget har vurdert at det nye forslaget til fiskerguleringer 
vil redusere uttaket i Suldalslågen. Fagrådet for anadrom laksefisk synes det er vanskelig 
å vurdere effekten av foreslått kvoteendring, og dermed om foreslåtte regulering er i tråd 
med VRL sitt råd om å redusere beskatningen moderat. Hensyn tatt årets sterke sesong 
vil FM med støtte fra fagrådet følge rådet til forvaltningslaget.  
 

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 10. juli-20. september nedenfor Sandsfossen, 20. juli-30. september ovenfor 
Sandsfossen 
Døgnkvote: 2 laks 



 

 
VIKEDALSELVA (Vindafjord kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Ikke åpnet for fiske 
 

Beskatningsråd 
 
 
 

VRL: ” Ut fra måloppnåelsen i de siste to år blir standard råd: “Det er sannsynlig at 
forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres 
betydelig for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet”. Det ble imidlertid ikke åpnet for 
fiske i 2010 og dette ga en oppnåelse estimert til 147 %, noe som tyder på at det var et 
høstbart overskudd. De siste års beskatning (før stenging – 58 % i 2009) ville imidlertid 
ha vært for høy for at målet kunne ha blitt nådd.” 
 

Lokalt forslag 
 
 
 

Elveeigarlaget foreslår å åpne for et begrense prøvefiske i vassdraget. De foreslår fiske i 
juli måned med fredning mandag til onsdag. Samtidig foreslår de en kvote på en laks 
som vil redusere uttaket betydelig ved gode forhold. I tillegg vil de gjennomføre en 
midtsesongsvurdering etter 14 dagers fiske. 
 

Vår vurdering 
 
 
 

Vikedal elveeigarlag representerer de fleste grunneierne i vassdraget. Vassdraget er slik 
FM ser det ganske godt organisert, blant annet har de en driftsplan som er under 
revisjon. Ved regulering av fiske i 2010 var elveeigarlaget enig i at en ikke burde åpne 
for fiske i vassdraget. Vassdraget har nå vært stengt for fiske i to år. I denne perioden 
har vi sett en positiv utvikling i vassdraget. Gytefisktellingene i høst vil bekreft eller 
avkrefte om inntrykket fra årets sesong stemmer. Årets tellinger i laksetrappa viser god 
oppgang av fisk. I tillegg er det meldt om at mye fisk går utenom trappa. For å 
opprettholde interessen rundt vassdraget mener FM det riktig å åpne for et begrenset 
fiske i Vikedalselva. Med foreslått regulering vil en uansett ha et svært begrenset 
fangstuttak før midtsesongsevalueringen etter 14 dager (8 dagers fiske). FM støtter 
derfor det lokale forslaget til regulering avfiske i Vikedalselva.  
  

Vårt forslag 
 
 

Fisketid: 1. juli-31. juli, torsdag til søndag. 
Døgnkvote: 1 laks 
Krav om midtsesongsrapportering. 
 

 
 
RØDNEELVA (Vindafjord kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Ikke åpnet for fiske 
 

Beskatningsråd 
 
 

VRL: ” Ut fra måloppnåelsen i de siste to år blir standard råd: ”Det er sannsynlig at 
forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres 
betydelig for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet”. Det ble imidlertid ikke åpnet for 
fiske i 2010 og dette ga en oppnåelse estimert til 165 %, noe som tyder på at det var et 
høstbart overskudd. De siste års beskatning (før stenging – 60 % i 2009) ville imidlertid 
ha vært for høy for at målet kunne ha blitt nådd.” 
 

Lokalt forslag 
 
 

Sandeid elveeigarlag ønsker samme fiskeperiode som Vikedalselva med fiske fredag til 
søndag. De foreslår en døgnkvote på 2 laks som vil ha betydning for uttaket i dette 
vassdraget som er et typisk flomvassdrag. I tillegg vil laget stenge vassdraget for fiske 
ved liten vannføring. 
 

Vår vurdering 
 
 

Med unntak av i 2009 har Rødneelva hatt en forholdsvis sterk gytebestand. Når 
Vikedalselva ble stengt for fiske ønsket elveeigarlaget i Rødneelva heller ikke å åpne for 
fiske. Begrunnelsen for dette var at vassdraget sliter med de samme utfordringene som 
en ser i Vikedalselva og at dersom Vikedalselva ble stengt for fiske ville fisketrykket i 
vassdraget bli stort. Når FM med dette foreslår å åpne for et begrenset fiske i 
Vikedalselva ønsker Sandeid elveeigarlag å åpne for et begrenset fiske i samme periode. 
Ut i fra den positive utviklingen i 2010, og trolig også i 2011, støtter FM dette forslaget. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 1. juli-31. juli, fredag til søndag. 
Døgnkvote: 2 laks 
 

 



 

SVENSBØELVA (Vindafjord kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. august-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 
 

Beskatningsråd 
 

VRL har ikke gitt egne beskatningsråd for dette vassdraget. Fylkesmannen har derfor 
benyttet NASCO sin føre-var prosedyre for å vurdere bestandssituasjonen for laks i dette 
vassdraget, Jamfør vedlegg. 
 

Lokalt forslag 
 

FM har ikke mottatt lokalt forslag. 
 

Vår vurdering 
 

Slik FM vurderer det er dagens reguleringsregime i dette vassdraget bærekraftig. FM 
foreslår derfor å videreføre dagens reguleringsregime. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 1. august-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 
 

 
 
VÅGSELVA (Vindafjord kommune) 
Gjeldene regulering 
 

Fisketid: 1. august-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 
 

Beskatningsråd 
 

VRL har ikke gitt egne beskatningsråd for dette vassdraget. Fylkesmannen har derfor 
benyttet NASCO sin føre-var prosedyre for å vurdere bestandssituasjonen for laks i dette 
vassdraget, Jamfør vedlegg. 
 

Lokalt forslag 
 

FM har ikke mottatt lokalt forslag. 
 

Vår vurdering 
 

Slik FM vurderer det er dagens reguleringsregime i dette vassdraget bærekraftig. FM 
foreslår derfor å videreføre dagens reguleringsregime. 
 

Vårt forslag 
 

Fisketid: 1. august-31. august 
Døgnkvote: 3 laks 
 

 
 
Laksefiske i sjø 
 
Indre Rogaland:   
VRL har vurdert at det er fare for at forvaltningsmålet for flere av bestandene i denne regionen ikke 
er nådd og at beskatningen bør reduseres moderat. Jamfør retningslinjene for regulering av fiske 
skal regulering av fiske i sjø og elv sees i sammenheng, og bestanden som er avgjørende for 
regulering av fiske i sjø skal ha minst like god beskyttelse i elv. FM mener at dagens regulering av 
fiske i sjø i denne regionen er på et riktig nivå. Flertallet i Fagrådet for anadrom laksefisk i 
Rogaland støttet dette synet. Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag poengterte at det burde være rom 
for utvidet sjølaksefiske i denne regionen. Fagrådet var enig i at dersom en åpner for et begrenset 
fiske i Vikedal og Rødne må en også åpne for et begrenset fiske i Vindafjord. I dag er det ikke er 
åpnet for fiske i Vindafjord grunnet bestandene i Vikedalselva og Rødneelva. 
 
Jæren og Dalane: 
VRL har vurdert at forvaltningsmålet for bestandene som beskattes i denne regionen sannsynligvis i 
all hovedsak er nådd og at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen. 
FM mener at en i denne regionen har fornuftig beskatning i forhold til de bestandene en fisker på. 
På ytre kyst er det slik FM ser det fortsatt usikkerhet knyttet til om en fisker på bestander som ikke 
har nådd forvaltningsmålet (blanda bestander). For å avklare dette er det behov for nye 
undersøkelser (se eget punkt om overvåkingsfiske under). 
 



 

Bjerkreimselva er et nasjonalt laksevassdrag som er kalket siden 1996. I nasjonale laksevassdrag 
skal laksen gis særlig beskyttelse. Sjølaksefiske fanger selektivt på større fisk (større enn 1,3 kg). 
Det er dokumentert at snittvekta på laksen i Bjerkreimselva er mindre enn snittvekta for laksen 
fanga ved sjølaksefiske i nærliggende områder. FM mener derfor det er viktig å opprettholde dagens 
reduserte fisketid i sjø for å unngå skjev beskatning av Bjerkreimslaksen. Med unntak av Rogaland 
grunneigar- og sjøfiskarlag fikk FM støtte for dette synet i møte i Fagrådet for anadrom laksefisk i 
Rogaland. Rogaland grunneigar- og sjøfiskarlag mener det bør være rom for et utvidet fiske i sjø. Et 
viktig poeng er at det i dag er større skjevdeling mellom det som fanges i elv og sjø enn tidligere.  
 
Stadt til Stavanger:  
I denne regionen har en i dag svært kort fisketid. VRL har likevel vurdert at beskatningen i denne 
regionen trolig er utenfor bærekraftige rammer. Bakgrunnen for det er de vurderer at en i denne 
regionen fisker på bestander som ikke har nådd gytebestandsmålet. FM mener det er behov for å se 
på inndelingen av denne store regionen (se neste punkt under). 
 
Overvåkingsfiske:  
Beskatningsrådene og inndeling av fiskeområder bygger i stor grad på gamle merkeundersøkelser. 
Fagrådet mener det er svært viktig å få på plass et nytt overvåkingsfiske i sjøen. Viktig kunnskap vil 
være: Hvilke bestander beskattes? I hvilken grad blir de ulike bestandene beskattet? Hvordan er 
fordelingen gjennom sesongen? m.m. 
 
Fiske etter sjøaure 
FM mener det er sterke grunner til fortsatt fredning av sjøauren i vassdrag i Ryfylke. Bestandene er 
fortsatt svak og trusselbildet er ikke endret. Selv om det har vært en liten bedring i bestandene de to 
siste årene så er vi langt fra en bærekraftig bestand i de aller fleste vassdragene i Ryfylke. FM 
mener derimot fortsatt at fiske etter sjøaure i Lyseelva er bærekraftig. Fylkesmannen fikk støtte for 
dette synet i fagrådet for anadrom laksefisk i fylket. FM mener som ved forrige reguleringsrunde at 
det bør være utsettingsplikt for sjøaure fanga ved kilenotfiske i områder hvor det ikke er åpnet for 
fiske etter sjøaure i elv. Sjøaurene som blir fanget under dette fiske er stor sjøaure som er særlig 
viktig for gytebestanden.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Per Kristian Austbø Trond Erik Børresen 
ass. fylkesmiljøvernsjef fiskeforvalter 
 
 
Saksbehandler: Trond Erik Børresen 
Saksbehandler telefon: 51 56 89 07 
E-post: trond.erik.borresen@fmro.no 
 
 
Vedlegg: 

• Referat møte i Fagråd for anadrom laksefisk i Rogaland den5. oktober 2011 
• Føre-var prosedyre Hellelandselva (Eigersund kommune) 
• Føre-var prosedyre Storelva (Sandnes kommune) 
• Føre-var prosedyre Svensbøelva (Vindafjord kommune) 
• Føre-var prosedyre Vågselva (Vindafjord kommune) 
• Innspill fra rettighetshavere i Sokndalselva, Hellelandselva, Bjerkreimselva, Fuglestadelva, Kvassheimselva, 

Varhaugselvane, Håelva, Figgjoelva, Dirdalselva, Frafjordelva, Espedalselva, Lyseelva, Jørpelandselva, 
Årdalselva, Hjelmelandselva, Vorma, Ulla, Hålandselva, Suldalslågen, Vikedalselva og Rødneelva 



 

 
Kopi uten vedlegg sendt per e-post eller brev til: 
 
Bjerkreim Elveeigarlag BA 
Dirdal Elveeigarlag 
Egersund og Helleland Elveeigarlag 
Espedalselva elveeigarlag 
Figgjoelva Elveeigarlag 
Frafjordelva elveeigarlag 
Fuglestadelva elveeigarlag 
Hjelmeland elveeigarlag 
Håelva Elveeigarlag 
Hålandselva elveeigarlag 
Kvassheimsåna Elveeigarlag 
Lyse sameige 
Ognaåna Elveeigarlag 
Ognedal bekkelag 
Sandeid Elveeigarlag (Rødneelva) 
Sokndalselva Elveeigarlag 
Suldal Elveigarlag 
Suldal forvaltningslag 
Svensbøelva 
Tengselva og Fotlandsvatnet fiskeeigarlag 
Ulla Elveeigarlag 
Vikedal Elveeigarlag 
Vorma, Storåna elveeigarlag 
Vormedal Elveeigarlag 
Åmselva Elveeigarlag 
Årdal Elveeigarlag 
Varhaugselvane 
Fagrådet for anadrom laksefisk i Rogaland 
Stavanger- og Rogaland JFF 
Jæren jakt og fiskelag 
 
 


