Midtsesongevaluering – Tilbakemelding 2017 – ref. 2017/7112
Ett skjema fylles ut for hvert enkelt vassdrag som har pålagt midtsesongevaluering. Skjemaet
sendes til Fylkesmannen i Rogaland (fmropost@fylkesmannen.no) med kopi til Miljødirektoratet
(post@miljodir.no).
1) Skjemaet er fylt ut av:
Navn: BJØRN OVE HELGESEN (formann i Vikedal Elveigarlag)
Telefon: 91397108
Epost: bohel@online.no
Navn på vassdrag: VIKEDALSELVA
Fylke / kommune: VINDAFJORD
2) Resultat av midtsesongevalueringen (fra regneark og/eller tellere eller annen beregning):
Forventet gytebestand ved sesongslutt (fra regneark) er 4.683 kg (tidlig år valgt), som gir en
forventet gytebestand på 636% av gytebestandsmålet
Elveigarlagets manuelle videoteller i sone 1 er gjennomgått, der hver passering er vurdert og
påsatt kategori (Laks >3kg, Laks 3-7kg, Laks >7kg, Sjøaure).
Status pr. 09.07.2017 viser at det har totalt passert 761 fisk i videotelleren, der 730 passeringer
er vurdert som laks etter følgende fordeling: 142 stk. >3kg, 479 stk. 3-7kg, 109 stk. >7kg og 30
stk. vurdert som sjøaure
3) Begrunnelse for valg av type sesong i regnearket (tidlig/normal/sein):
Vi har valgt «tidlig sesong» i regneark, da vi har hatt fin vannføring før sesongstart og
igjennom første del av sesongen med en god lakseoppgang i juni.
4) Begrunnelse for eventuell korrigering av resultatet i regnearket pga. spesielle
fiskeforhold:
Justering av beregnet måloppnåelse er vurdert med gode fangstforhold og beregnet
måloppnåelse fra regneark på >130%
5) Eventuelle kommentarer til årets midtsesongevaluering:
Legger vi til grunn avlivet fangststatistikk og videotellingene får vi følgende fordeling:
Fordeling avlivet laks (157stk): 13% Laks >3kg, 70% Laks 3-7kg, 17% Laks >7kg
Fordeling passert laks (730stk): 19% Laks >3kg, 66% Laks 3-7kg, 15% Laks >7kg
Fordeling avlivet laks versa registrerte videopasseringer:
14% av passert Laks >3kg, 23% av passert Laks 3-7kg, 25% av passert Laks >7kg
Både fangstresultat og passert laks i videoteller ser veldig lovende ut for sesongen 2017, der det
blant annet er gått mye fin mellomlaks og storlaks på elva pr. 09.07.2017. Uttak av laks ligger
på ca 22% av passert laks, som viser at vi har god margin for å oppnå gytebestandsmålet i 2017.
Ref. egen vedlagt søknad vedrørende ønske om å utvide med 10 fiskedøgn i sesongen 2017.
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