Godt fangstar i FeFos lakseelver

Foto:Tom Schandy / NN / Samfoto

Fangstrapportene fra FeFos lakseelver i Finnmark viser at 2015 ble et godt år samlet
sett, og det beste året når det gjaldt antall laks fanget. Også for sjøørret og sjørøye har
det vært en gledelig oppgang i fangstene. For sjølaksefisket gikk fangstene ned.

Fangst av laks, sjørøye og sjøørret i forpakta vassdrag
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Antall kg fanget laks i elvene var i 2015 det tredje beste året i FeFo sin historie, mens
fangsten av antall laks var det beste. Dette gjør at vi er optimistiske i forhold til neste
sesong, fordi mye smålaks et år som regel gir mye mellomlaks året etter. Til tross for at
det samlet sett var gode fangster, varierer det mellom elvene hvor god sesongen har
vært. Dette er naturlig ut fra variasjoner mellom elvene som størrelse, beliggenhet med

mer. Tallene er hentet fra fangstrapp.no hvor rettighetshavere legger inn alle fangsttall
til myndighetene for bruk i offentlig statistikk. De offisielle tallene fra SSB foreligger først
i januar og disse kan inneholde noen små endringer pga. sein innlevering av
fangstrapporter. For detaljerte fangstdata fra enkeltvassdrag anbefaler vi å vente til de
offisielle tallene fra SSB kommer.
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Fangst av sjørøye og sjøørret har de siste årene vist en gledelig økning. Dette er særlig
gledelig for sjørøye i og med at vi ikke vet hva nedgangen fra 2003 skyldes.

Fangst av laks i sjøen i Finnmark
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Fangstene i sjølaksefisket i Finnmark fortsetter å gå ned. Det er flere forklaringer på det.
En av årsakene er at store elever som Alta, Tana og Neiden har en dårligere utvikling enn
de forpakta FeFoelvene. Andre årsaker er strengere regulering av sjølaksefisket og
nedgang i antall fiskere.

Om forpaktningsordningen
FeFo forpakter bort fiskeretten på
Finnmarkseiendommen i 49 vassdrag
til 36 lokale lag og foreninger. De har
ansvaret for å forvalte fisken og fisket i
henhold til avtaler med FeFo og
offentlig lovverk. Det innebærer blant
annet at de lager fiskeregler innenfor
offentlige forskrifter og forpakterne
bestemmer selv fiskekortpriser og
eventuelt begrensinger i antall kort.
FeFo er godt fornøyd med den jobben
forpakterne gjør. Som statistikken
viser er de samla fangstene økende,
det samme er omsetningen av kort i elvene. Samtidig viser rapportene fra Vitenskapelig
råd for lakseforvaltning at flere og flere av våre elver tilfredsstiller myndighetenes krav
om gytebestandsmål.
FeFo får inntekter fra lakseelvene gjennom en forpaktningsavgift. Avgiften er utformet
som en trappetrinnsmodell der avgiften øker med omsetning. Deler av avgiften som FeFo
tar inn, pløyes tilbake til vassdragene gjennom en tilskuddsordning. Før 2015-sesongen
ble modellen endret på en slik måte at forpakterne med størst omsetning fikk en økt
avgift. Økningen i avgift brukes til å styrke tilskuddsordningen, slik at vi sikrer en god og
forsvarlig forvaltning i vassdrag der inntektsgrunnlaget ikke er like bra som i de store
elvene. For 2016 vil FeFo gi om lag en halv million i støtte til lokale forpaktere i
Finnmark. Dette er en stor økning fra tidligere år og er mulig som følge av et lokalt
eierskap der inntektene blir i fylket.

