
 

Stopp i Sjølaksefisket. 

 

Har fisket laks i sjøen siden tidlig på 70 tallet og ser nå ut for at dette blir det slutt på nå,  noe jeg 

mener er på feile premisser. 

 

Synes for øvrig det blir lite belyst at sjølaksefiske tross alt er en del av årsinntekt for en rekke 

yrkesfiskere.  Grunnlaget for å kunne fiske laks i sjøen er at en er yrkes fisker eller har privat 

sjøgrunn. Flestparten som fisker er yrkesfiskere. 

Det vil med andre ord si at det er mange yrkesfiskere som rammes av dette vedtak om stop i fisket 

etter laks i sjøen. Det har og er tross alt lange tradisjoner på fiske etter laks i sjø i sjøsamiske 

distrikter. Ikke bare at en blir fratatt en del av årsinntekta men også en kultur som frarøves oss som 

har lange tradisjoner i dette fisket .   Jeg er 5. på treet i familien som har drevet dette fisket opp 

gjennom tidene og er vanskelig for meg å forstå at denne stoppen skyldes oss fiskere.  Ser ut for at 

det med å begrense i elver hvor  flere fiskere kommer utenfra fylket og er turister kan fortsette i 

samme stil. Har da også vært en generell økning av fiske i elvene mens de i sjøen har vært redusert 

betraktelig siden jeg startet for nesten 50år siden.   

 

Denne stoppen kommer på toppen av at torskepriser i år er redusert med ca. 30% sammenlignet 

med fjord året. Lurer på hva andre ville sagt om de ble redusert i inntekt med ca 30 - 40% ? Som kjent 

så teller også laksefisket som inntekt for å kvalifisere for Krabbekvote påfølgende år. Slik det ser ut så 

langt i år så er det allerede flere som sliter med å nå de kr. 200 000,- som er kravet for å ha rett til full 

krabbekvote neste år. Er vel også kjent at det er de miste som er hardest rammet og da i distriktene.  

Så ikke nok med at en rammes i år men en kan risikere å få redusert årsinntekta også neste år hvis en 

ikke får full krabbekvote samt at stoppen også i sjølaksefiske blir opprettholdt også neste år. Skulle 

kravet i tillegg økes til kr.300 000,- som det snakkes om så er det ennå flere som rammes og da igjen 

av den minste flåten og i distriktene.  Trodde politikerne nå hadde fokus på hvordan en skulle 

beholde folk i distriktene.  

Ikke nok med at en rammes av korona og vanskelig marked ellers i fiske og da med tregt marked. 

Mange kjøpere har begrenset kjøp som går ut over fiskerne som ikke får levert fisken sin.  Været har i 

år også gjort sitt til at de minste båtene ikke kan dra ut å fiske og er begrenset av den grunn.  Så skal 

altså dette med stopp i laksefiske komme på toppen. 

At sjølaksefiske som er en del av fiskeriinntekta skal ligge under miljødepartementet er for meg 

ubegripelig. Mener dette er helt feil og tror at dette med resursreguleringer har vært langt bedre i 

fiskeridepartementet enn det nå er i miljødepartementet.  Fiskeridepartementet har etter min 

vurdering klart å bevise sin rett med de gode reguleringer de ellers har klart å foreta innafor andre 

fiskeslag, 



Så spekuleres det i hva som er årsaken til nedgangen i laksebestanden? Mange årsaker og kan nevne 

et tilfelle hvor staten har gitt midler til fiskere med større fartøy for å tråle etter rød åte. Rød åte er 

en av hovednæring for pelagisk fisk .Å ta maten fra fisk som laks, sei, sild og lodde vil vel bare gi et 

resultat? Økt reduksjon av de bestandene. 

I tillegg til dette så kan en undres på hva som er gjort i forhold til andre predatorer som truer 

laksebestanden? Predatorer som Sel, Kobbe, Lakse and, Siland, Gjedde , Ørret, Oter, Mink er ikke 

nevnt noe om konsekvenser. Er det stor økning her da noen av de nevnte er totalfredet.   Hvis det var 

vi sjølaksefiskere som var den største trusselen hvorfor er den da ikke tatt seg opp etter all den 

reduksjon som har vært i alle disse år?  

 

Vi som fiskere er redusert kraftig siden 1970. Tror ikke jeg tar feil om jeg antar at det bare er ca. 10% 

igjen av oss siden 1970. Videre så er fisketidene vår kraftig redusert de senere åra. På 70 tallet kunne 

vi starte fiske 15. mai og fram til den 5. august. Da fisket vi fra mandag kl.18:00 til fredag kl. 18:00. 

Nå er fisket med garn bare fire uker totalt 10 dager. Med not kan en fiske 2 uker lengre og da med 

fiske fra mandag kl. 18:00 til fredag kl. 18:00. og da i 6 uker.  Må da også nevne at en fisker ikke hele 

døgnet da en er avhengig av rett straum og det er den som kjent bare halve døgnet. Så utfra dette 

konkludere med at det er vi sjølaksefiskere som er årsaken finner jeg merkelig. 

 

I elvene derimot har det siden 1970 bare økt i fisket uten at det nevnes som en av grunnene. Å ta 

laksen på fødestuen har altså ikke noe betydning? 

 Man snakker nå politikere på tvers av partigrensene om grep som kan gjøres for å stoppe fraflytting 

fra distriktene, mener en da at medisinen er å ta fra oss som er bosatt i distriktene 

inntektsgrunnlaget og lange kulturelle tradisjoner for å få oss til å bli? Ser ut for at en får enklere 

tilgang til fiske om en flytter sørover og da heller komme nordover som turist og da for å fiske i 

elvene? 

 

Hva har korona hatt for oss yrkesfiskere av betydning? Jo, vanskeligere marked som har ført til 

begrensninger i leveranse og nedgang i fiskeprisen med 30%. Det har i tillegg ofte vært innført stopp i 

kjøpet på grunn av treghet i markedet.  I tillegg til disse kjøpestoppene har vi ofte måttet ligge i land 

da været ikke har tillatt oss med små fartøy å gå ut for å fiske. Dette som nevnt tidligere en årsak til 

at mange vil slite med å nå kravet som kvalifiserer til full krabbekvote neste år. Har ike hørt at det har 

vært nevnt med et eneste ord om noe kompensasjon på grunn av korona som i andre næringer. 

Forventer det heller ikke men forventer at de som sitter med nøkkelen ikke tar fra oss en del av 

årsinntekten som tross alt sjølaksefisket også er! 

Vi kan ikke godta at de nå tar fra oss fiske med krokgarn og nå skal de også fra ta oss fiske med not. 

Altså total stopp! 

 


