PRESSEMELDING

Åpning av fiskekortsalg, kortpriser og fiskeregler i Vefsna 2018

Fiskereglene for Vefsna i sesongen 2018 ble vedtatt av årsmøtet i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning
SA (VeFi) tidligere denne uken. Fiskereglene blir nå publisert på VeFis hjemmeside.
VeFi er fullstendig klar over at fiskereglene av mange vil oppfattes som veldig strenge og detaljerte,
men Miljødirektoratet har satt strenge vilkår til fiskereglene for å i det hele tatt tillate åpning av et
begrenset fiske i 2018. I fjor vandret om lag 6000 laks opp i Vefsna. Det forventes at antallet blir
omtrent det samme i år siden mesteparten av denne fisken stammer fra reetableringsprosjektet.
Lakseungene står i snitt fire år i Vefsna før de vandrer ut i havet, og det er ennå for tidlig til at fisk
som stammer fra naturlig gyting dominerer i bestanden.
6000 laks fordelt på 3 mil elv nedenfor Laksforsen innebærer at det er nok laks på denne strekningen,
men når trappen i Laksforsen åpnes, skal disse laksene fordeles på til sammen 16 mils elvestrekning.
Da er man ikke i nærheten av å oppfylle gytebestandsmålet for Vefsna som helhet og strengt tatt
skulle det ikke vært fisket i det hele tatt. Vi vet imidlertid at én hannlaks kan gyte med flere hunner.
Derfor er det gitt tillatelse til å fiske inntil 600 hannlaks, som kan tas uten fare for skade på
bestanden. Vi har imidlertid ingen hunnlakser å miste! Færre rognkorn gytt i elva gjør at det vil ta
lengre tid før hele Vefsna blir fylt med laks. Fisket må derfor innrettes slik at hunnlaks kan
gjenutsettes.
Uansett hvor dyktig fiskeren er, vil det alltid vil være noen fisker som blir skadet og ikke kan
gjenutsettes. Derfor er det også satt strenge begrensninger på antall laks som kan gjenutsettes. VeFi
ber alle fiskerne om å respektere disse reglene, som er satt til alles beste! Vefsna er fortsatt i
reetableringsfasen og vil være det i mange år fremover. Alle vil tape på et for stort uttak av fisk nå.
Rundt om i Norge finnes mange eksempler på lakseelver der det etter kalking eller gyrofriskmelding
er blitt fisket for mye, noe som fører til at fangstene på sikt blir mye lavere enn de kunne vært. Den
feilen skal ikke gjøres i Vefsna. Fiskeoppsynet vil for øvrig ha begrenset politimyndighet. Å fiske en
fredet hunnlaks eller å fiske laks ovenfor Fellingforsen der elva ikke er åpnet for laksefiske, vil bli
vurdert som alvorlig miljøkriminalitet.
Det er satt en begrensing på 2 avlivede laks pr. fisker pr. år. Når så få laks kan fiskes totalt, er det
ønskelig at disse fordeles slik at flest mulig får mulighet til å prøve fiskelykken. Det er de enkelte
fiskerettshaverne, ikke VeFi, som fastsetter fiskekortprisen. I de nederste sonene vil det bli solgt
døgnkort for 400 kr mens det videre oppover i vassdraget satses på todøgns og tredøgns kort til en
noe høyere pris. Laksefiske vil alltid være et sjansespill, men i de fleste elver i Norge blir langt mer
enn 10 % av lakseoppgangen fisket hvert år. VeFi vurderer derfor sjansen til å se og få laks på kroken i
Vefsna som bedre enn hva den er på veldig mange andre laksekort som selges i Norge. Flesteparten
av kortene vil bli lagt ut for salg på www.inatur.no 15. mai kl. 10. Siden antallet kort er så lavt, må det
forventes at kortene raskt vil bli utsolgt. Noen av valdene har også valgt å holde tilbake noen kort
som vil bli lagt ut for salg utover i sesongen.
VeFi ønsker velkommen til laksefiske i Vefsna i 2018!
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