«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.:
[Deres ref.]

Trondheim, 02.08.2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/7214

Saksbehandler:
Helge Axel Dyrendal

Svar på søknad om utvidet fiske i Vikedalselva i Rogaland
Vi viser til søknad datert 9. juli 2017 fra Vikedal elveeigarlag, v. Bjørn Ove
Helgesen, om utvidet fiske i Vikedalselva, Vindafjord kommune i 2017.
Av søknaden framgår elveeigarlaget ønsker en utvidelse av fiskesesongen fra tirsdag 15.08.17 til
mandag 21.08.17, samt at fredningen på mandager oppheves ut sesongen. Søknaden er begrunnet
med at man selv ved konservative valg av beskatningsrater og sesong ved midtsesongevaluering
ligger an til å oppnå gytebestandsmålet med god margin. Laget ønsker derfor muligheten til å ta ut
en større andel av det høstbare overskuddet.
Av direktoratets retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk framgår det at det

legges opp til en restriktiv praksis ved dispensasjonssøknader. Dersom en dispensasjonssøknad skal
kunne innvilges av Miljødirektoratet må vassdraget være godt organisert, forvaltningsmålet for
vassdraget må være oppnådd og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) må ha vurdert
situasjonen som god eller svært god med hensyn til gytebestandsmåloppnåelse og høstbart
overskudd.
Av VRLs siste rapport vurderes det at forvaltningsmålet er nådd for laksebestandene i Vikedalselva og
at det har sannsynligvis har vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
Gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd i perioden 2013-2016 er vurdert som god.
Fangstrapporteringen og organiseringen av vassdraget vurderes også som god. Oppvandringen i
vassdraget registreres i fisketeller, og det gjennomføres gytefisktelling etter sesongslutt.
Elveeigarlaget har således god kontroll på beskatningen i vassdraget og kan tilpasse uttaket etter
lakseinnsigets størrelse, jf. naturmangfoldloven §8.
Vedtak: Med hjemmel i forskrift 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk, §
5, jf. lov 15.mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v., § 33, gir Miljødirektoratet dispensasjon
fra gjeldende fiskebestemmelser Vikedalselva, Vindafjord kommune, Rogaland,
slik at det kan fiskes til og med mandag 21. august. Fredningen på mandager oppheves ut
sesongen 2017. Øvrige bestemmelser opprettholdes.

Direktoratet gjør oppmerksom man i elver med fungerende lokal forvaltning kan forhåndsavtalte
tiltak fastsettes lokalt og godkjennes av Fylkesmannen. De avtalte reguleringstiltakene skal
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formaliseres slik at de kan iverksettes umiddelbart. Forhåndsavtale kan også omfatte tiltak for
eksempel utvidelse av fiskesesongen eller justering av kvoter som iverksettes dersom
midtsesongsevalueringen viser at gytebestandsmålet vil bli oppnådd med en på forhånd fastsatt
margin. Direktoratet anmoder Vikedal elveeigarlag om å utarbeide en forhåndsavtale som også
omfatter eventuelle ønskede utvidelser av fiskesesongen jf retningslinjene for forhåndsavtalte tiltak.
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