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Fire av de største FeFo-elvene har hatt fangstrekord i 2017. I Repparfjordelva ble det litt over middels, men bedre enn i fjor. Her fra Makksteinen. 
                                                               Foto: Eirik Palm 

 

Fangstrekord i flere lakseelver 
Fire av de største FeFo-elvene opplevde sitt beste lakseår noensinne i 2017. 
 
Laksetallene for de største FeFo-elvene i Finnmark er nå klare. Det knyttet seg stor spenning til årets laksesesong som 
følge av den seine våren, men til tross for dette har flere elver hatt et svært godt fiske. Det er særlig i lakseelvene i 
østfylket at fisket har vært bra. 
 
«Resultatene fra årets sesong viser blant annet at Vestre Jakobselv har hatt en fantastisk 
sesong, og er den største FeFo-elva i Finnmark med fangstrekord for andre år på rad», 
sier utmarksforvalter Steinar Normann Christensen.  
 
Han peker på at det i denne elva ble satt rekord i både kilo og antall. Andre elver det i år 
ble satt rekorder i, var Veidneselva, Skallelv og Bergebyelva. 
 
Fangsttallene fra mange av elvene bekrefter også at det ble et storlaksår i sesongen 
2017. Selv om Lakselva har hatt en gjennomsnittssesong, veide mer en annenhver laks 
som ble tatt, 52 prosent, over 7 kilo. Året før var andelen 46 prosent.  
 
Repparfjordelva har hatt en sesong litt under middels, men også her er det tatt mye storlaks. Allerede halvveis i fisket 
ble det her tatt mer storlaks enn i hele 2016-sesongen. 



 

 

 
«Det har vært en god utvikling over tid, og dette skyldes først og fremst en god og solid jobb utført av dyktige og 
dedikerte forpaktere av elvene og en god og langsiktig forvaltning», sier Christensen. 
 
Fremdeles vil det komme innmeldt fangster, men erfaringsmessig vil det utgjøre liten forskjell for de største elvene. 
Sesongen for de elleve største FeFo-elvene oppsummeres slik: 

 Bergebyelva: 2.345 kg. I 2016 ble det satt rekord i både antall og kilo. I år er det så langt rapportert én fisk 
mindre, men det er satt ny rekord i antall kg. Det betyr at det er svært trolig at det vil bli satt ny rekord også 
for antall fanget. Det er tatt tre færre storlaks men betydelig flere mellomlaks.  

 Børselv: 1.330 kg. Halvparten av fjoråret og betydelig under gjennomsnittet. 

 Laggo: 3.492 kg. En gjennomsnittssesong til tross for meget sein start som følge av sein vår. 

 Lakselva: 8.391 kg.  Gjennomsnittssesong, men god storlakssesong, hvor cirka 52 % av fanget laks er storlaks 
7 kilo eller mer. I 2016 var tallet 46 %.  

 Repparfjord: 7.497 kg. Litt under gjennomsnittet, men bra med storlaks. 

 Sandfjordelva: 1.222 kg.  En god sesong men det stoppet opp underveis, og endte litt under rekorden. 

 Skallelv: 1.507 kg. En god sesong med ny rekord i antall kilo. 

 Stabburselva: 2.591 kg. Sesongen har vært under middels, men god andel storlaks. 

 Syltefjordelva: 3.516 kg. En gjennomsnittssesong, men godt med storlaks. 

 Veidneselva: 1.826 kg. En god sesong med rekord i antall kilo. Det har vært godt med storlaks. 

 Vestre Jakobselv: 14.607 kg. En svært god sesong, med nye rekorder i både vekt og antall. Mye storlaks. 
 

Årets resultater viser at Bergebyelva har satt fangstrekord for tredje året på rad. Også Vestre Jakobselv har hatt en 
god utvikling, med fangstrekorder i kilo også i 2014 og 2016. I 2015 hadde elva rekord i antall laks.  
 
I tillegg har det i 2015 og 2016 blitt satt rekorder i flere mindre elver, hvor fangsttallene først vil være klare i oktober. 
Kultiveringen av FeFo-elvene foregår blant annet ved at de store elvene med høy omsetning betaler høyere 
forpaktningsavgift. Deler av denne avgiften går til de mindre elvene, slik at forpakterne her får ressurser til å utvikle 
disse elvene til gode lakseelver.  
  
«Det er mange FeFo-elver som sakte men sikkert klatrer oppover. Det har jo, som vi gikk ut med i august, vært 
varierende. En del elver kom veldig seint i gang i år, og jeg vil nesten si at vi i enkelte elver har hatt et veldig godt fiske 
til tross for den seine våren», sier Steinar Normann Christensen. 
 
I løpet av oktober vil de endelige fangsttallene fra samtlige FeFo-elver være innrapportert. 
 
  
Grafikk: Laksefisket uke for uke 
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