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Rådmannens innstilling: 
HØRINGSUTTALELSE 

Lebesby kommune har forståelse for at det er nødvendig å iverksette ekstra  tiltak for å 

bevare og bygge opp igjen laksebestanden i Tanavassdraget. 

 

1. 

For enkelte utøvere vil inntekten fra laksefiske ha betydning for aktivitetskravet som er 

nødvendig  for å oppnå kvote på det årlige krabbefisket. Særlig negativt vil dette kunne slå ut 

i år med lave priser og reduserte fangster på torsk, noe som vil inntre  allerede inneværende 

år. 

 

2. 

Kommunen er bekymret for at den kunnskapen man i dag har med bruk av faststående 

redskap vil gå tapt som følge av flere års stopp i dette fisket. 

 

3. 

Man må få på plass en kunnskapsbasert forskning som kan fastslå hva årsaken til nedgangen 

i laksebestanden skyldes. 

Flere år med omfattende begrensninger i sjølaksefisket har ikke gitt dokumentert effekt. 

Å ha en nærmest ensidig fokus rettet mot sjølaksefisket som årsaken til nedgangen i 

laksebestanden faller på sin egen urimelighet da antall aktive utøvere er betydelig redusert 

de siste 10 – 20 årene kombinert med årlige begrensninger og innskrenkninger i dette fisket. 

 

 

 

Vedlegg: 

Brev innkommet etter høringsfristen, fra Mauseth og Olsen 

 

Saksutredning: 
Miljøverndirektoratet har sendt på høring et forslag om endring av forskrift om fiske etter 

anadrome laksefisk i sjøen  nr 799 av 15. Mars 2021. 

 

Endringsforslaget ble lagt ut på kommunens hjemmeside med mulighet for å komme med 

innspill til forslaget. 

Det var ved høringsfristen ikke innkommet høringsuttalelser til forslaget. 

 

Forslaget innebærer bl.a at det innenfor et avgrenset område av Lebesby kommune ikke vil 

være tillatt med fiske etter laks med faststående redskap. 

Fra før av er det vedtatt forbud mot bruk av krokgarn, slik at endringen i denne omgangen 

også vil omfatte bruk av kilenot. 



 

Forskriftsendringen forutsetter en revisjon hvert 4. – 5. år kun med små justeringer i 

mellomårene. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er den totale nedgangen i laksebestanden i Tanavassdraget 

med et ikke høstbart overskudd, og på den måten vil et videre fiske uten omfattende 

begrensninger  være i strid med Naturmangfoldsloven. 

 

For Lebesby kommune omfatter dette området nord for en rett linje mellom Veigamnesset og 

Varnesodden. 

 

I Lebesby kommune er det anslagsvis ca 20 lakseplasser innenfor dette området som blir 

berørt. 

Det er vanskelig å beregne hvor mange av disse som ville gått over fra krokgarn til kilenot, 

men grovt estimert regner man med at ca 10 notbruk ville vært i bruk denne sommeren 

dersom dette forbudet ikke blir innført.  

 

Betydning av laksefiske med faststående redskap. 

For mange har fiske med not og garn like mye vært en kultur som det har vært av 

inntektsmessig betydning. 

Antall aktive utøvere som benytter disse fangstredskapene er redusert betydelig de siste 20 

årene, bl.a som følge av begrensninger i fisketider som da har gjort det mindre attraktivt å 

drive med dette fisket. 

 

De siste årene har det vært mulig å registrere inntekt fra laksefiske som grunnlag for 

aktivitetskravet for bl.a  å oppnå kvote på kongekrabbe. 

I år med relativt lave torskepriser og redusert fangst ville dette laksefiske for enkelte kunne 

vært med å gi et grunnlag for beregning av neste års krabbekvote. 

 

Et annet moment er at den kunnskapen man har i dag med bruk av krokgarn og kilenot etter 

hvert vil gå tapt. 

Med å innføre et forbud mot bruk av faststående redskap som strekker seg over flere år,  vil 

det være fare for at kunnskapen om bruk av denne redskapstypen etter hvert dør ut. 

 

Fokuset mot at sjølaksefisket er hovedårsaken til nedgangen i laksebestanden der man over 

tid har innført omfattende begrensninger i dette fisket har ikke gitt dokumentert effekt. 

Det er derfor viktig at man får på plass kunnskapsbasert forskning som kan fastslå hva 

nedgangen i laksebestanden skyldes 
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