pengegaver til nytt klubbhus

vil ha Fortgang i tana

BESLAGLA 1515 FLUER

Vang JFF får 250 000 kroner til bygging av nytt
klubbhus fra Sparebanken Hedmark.
I tillegg får foreningen et tilskudd på 450 000
kroner fra Hamar kommune. Nå jobbes det
med byggesøknad og med å søke tippemidler.
Klubbhuset er et etterlengtet tiltak, og styret
regner med byggestart i august 2015.

Flere av laksebestandene i Tana, vårt i særklasse største og viktigste
laksevassdrag, er i kjelleren. På årets NASCO-møte i Frankrike i juni stilte
NJFF spørsmål vedrørende forvaltningen av dette grensevassdraget, hvor
det for tiden foregår forhandlinger mellom Norge og Finland. NJFF er
kritisk til at en «løsning» i Tana tidligst vil være på plass i 2016.
Fiske på blandete laksebestander sto også på dagsordenen under
møtet. I dag foregår de største fiskeriene på blandete bestander langs
kysten av Norge, De britiske øyer (unntatt Irland) og ved Grønland.

I en politiaksjon ledet av Romerike politidistrikt i juni ble det beslaglagt 1515
fiskefluer av fjær fra brokadehane (jungelhane). Det er ikke gitt tillatelse til import av slike fiskefluer, da fuglen står i fare for å bli utryddet. Funnene ble
gjort da politiet, etter anmeldelse fra Miljødirektoratet, undersøkte lagrene til
fire grossister av fiskefluer.
– Fluer med fjær fra brokadehane er populære blant fiskerne, og vi vet at det
er en god del i omløp. Handel med truede arter er den tredje største illegale
handelsvaren internasjonalt. Dessverre ser vi eksempler på at privatpersoner og
firmaer i Norge importerer produkter fra truede arter uten nødvendig tillatelse,
sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Yngve Svarte på deres nettsider.

strakstiltak
nødvendig

F isk e utse t t in ge r:

strengere praktisering
Miljødirektoratet strammer inn mulighetene for utsetting
av anadrom laksefisk. Hovedregelen blir at fiskeutsettinger
kun skal benyttes når andre tiltak ikke er tilstrekkelig.

nyheter
Av v e G A r D v e B e rG

– ny kunnskap viser at fiskeutsetting i
noen tilfeller kan ha negativ påvirkning
på fiskebestandene og være mindre
effektiv enn antatt. De nye retningslinjene sikrer at sjansen for negative
effekter reduseres, sier Ellen Hambro,
direktør i Miljødirektoratet (MD).
Hambro påpeker at fiskeutsettinger
kan være et aktuelt tiltak for å motvirke
negative menneskeskapte påvirkninger,
men kun når andre tiltak ikke nytter.

ikke kontroversielt
– Vi er enige med MD om de overordnete prinsippene. Utsetting skal

være et førstehjelpstiltak, men ikke
noen varig løsning. Prinsippet om at tiltak skal rettes mot at elven skal klare
seg selv, syns vi er fornuftig, sier fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.
Han opplever ikke de nye retningslinjene som kontroversielle, så lenge
forvaltningen reelt sett åpner for
støtteutsettinger, der fagfolk anbefaler
dette for å styrke bestander som er
truet, eksempelvis ved høyt innslag
av oppdrettslaks.
– Vi må gå gjennom retningslinjene
og ikke minst se hvordan de utøves i
praksis. Hvis retningslinjene blir tolket

Fiskeutsettinger skal være siste utvei for å opprettholde livskraftige bestander, ifølge Miljødirektoratets nye retningslinjer for utsetting
av anadrom laksefisk.
Foto: VegARD VeBeRg

for strengt, vil vi vurdere hvordan vi
skal følge det opp, sier fagsjef i NJFF,
Siri Parmann.

b lysa k e n:

– Bruker gamle argumenter

NJFF mener Miljødirektoratet blander sammen to
ulike problemstillinger
når det gjelder bly i ammunisjon. Blyfragmenter i
hjortevilt etter skudd med
rifle har ingen ting med
bruk av blyhagl under småviltjakt i høyfjellet å gjøre.
Foto: toRgeiR W. SK AnCKe
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Miljødirektoratet mener ny
kunnskap styrker bekymringa
for skade på helse og miljø
ved bruk av blyhagl også
utenfor våtmarksområder.
Av G i n A A A k r e
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– vår anbefaling er derfor at et
generelt blyhaglforbud opprettholdes,
uttalte avdelingsdirektør Marit Kjeldby
i Miljødirektoratet (MD) til Adresseavisen i Trondheim for en tid tilbake.
Dette etter at direktoratet i fjor fikk
i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å vurdere om ny kunnskap
medfører at blyhagl-forbudet bør
lempes på.
Norges Jeger- og Fiskerforbund
mener direktoratet i denne runden
ikke bringer ny kunnskap til torgs,
men snarere kommer trekkende
med tidligere påstander.
– Vi opplever at direktoratets faglige råd er en repetisjon av gamle
argumenter. I tillegg blandes det inn
funn fra helseundersøkelsen blant je-

gerne, der det var blyfragmenter
i hjortevilt felt med riflekuler med blymantel som eventuelt kunne utgjøre
en helserisiko. Men med blyhagl for
bruk under småviltjakt i skog og fjell
er problemstillinga en helt annen,
understreker en litt oppgitt Espen
Farstad, informasjonssjef i NJFF.
Arbeiderpartiet er blant partiene
som vil la jegerne få bruke bly utenfor
baner og våtmarksområder.
– Nå får vi sette oss ned og gjøre
en helhetlig vurdering en gang for
alle. Det vil være naturlig å innkalle
til åpne høringer om blyforbudet, sier
partiets miljøpolitiske talskvinne,
Eva Kristin Hansen.

årets junifiske i Midtnorge fortsatte den dårlige trenden fra i fjor. Det
førte til fredning av hunnlaksen og en nedkorting
av fiskesesongen med
14 dager i elvene rundt
trondheimsfjorden.
Av L A r s r e i tA n

Labert innsig av laks i Midt-Norge
medførte at Miljødirektoratet i slutten
av juni vedtok å innføre ekstraordinære begrensninger i laksefiske i vassdragene på Nordmøre og i Trøndelag.
I tillegg ble sjølaksefisket i regionene
utsatt fra 1. til 15. juli.
– Dessverre ser årets laksesesong til
å bli dårligere enn i 2013. Det høstbare
overskuddet er nærmest lik null, fastslår Torbjørn Forseth.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har skrevet en rapport om bestandsstatus for norsk villaks på vegne
av Miljødirektoratet. Rådets leder,
Torbjørn Forseth mener strakstiltakene
var nødvendig.
– Vi har tatt høyde for at beskatningen er lavere på grunn av redusert
fiske, dessuten var fredningen av hunnlaks en varslet situasjon. I 2013 var det
høstbare overskuddet i Gaula og Orkla
på hhv. tolv og én prosent. Restriksjoner er nødvendig for å sikre nok
gytefisk, noe vi opplever at både
fiskere og grunneierne er enige om.

lusa har skylda
Forseth er ikke i tvil om hva som er årsaken til den dramatiske situasjonen.

– Årets laksesesong blir trolig minst like dårlig
som i 2013, og aller verst er situasjonen i MidtNorge, sier Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.
Foto: liV tURiD StoRli

Han påpeker at mens det ser lysere ut
på Sørvestlandet og i Nord-Norge, har
det utviklet seg et tydelig mønster
i elvene ved Trondheimsfjorden.
Innsiget, som i gode år ligger rundt
100 000 laks, var i 2013 redusert til
ca. 30 000, og ser enda svakere ut
denne sesongen.
– Dårlige fangster skyldes først og
fremst dårlige beiteforhold i havet, og
har ingenting med underrekruttering
eller overfiske å gjøre; fiskeforholdene
i elvene har nemlig vært gode.
Forseth påpeker at tallene fra merkestasjonen på Ytre Agdenes levner liten
tvil.
– I 2011/2012-sesongen var det
«høy risiko» for lakselus-relatert dødelighet i Trondheimsfjorden. Dette er årgangen som har gitt mellomlaks i 2013
og storlaks i 2014. Ifølge kilenotfangstene er fraværet av nettopp denne årgangen stor. Konsentrasjonen av lakselus er åpenbart for høy!

nyhetsintervjuet

Hvem: Robert Selfors (50)
stilling: Daglig leder i Arctic
Silver
Aktuell som: Gründer av fluestangmerket Arctic Silver, og
oppfinner av FreeFlex-konseptet, der bunndelen av stanga
kan bevege seg fritt inne i
håndtaket. Utviklet for at man
skal oppnå ønsket kastelengde
med mindre bruk av kraft.

arktisk
innovasjon
– Gratulerer med ny stang! Når fikk du ideen til dette?
– Jeg hadde en periode da jeg var forhindret fra å fiske
grunnet langvarig senebetennelse. Jeg begynte å notere
ideer på sengekanten. Hvordan sørge for at stanga fikk
spent opp bunndelen skikkelig? I 2008 ryddet jeg plass
i garasjen.
– Det er et stykke fra en ide på sengekanten til ferdig
produkt …
– Permafrost Designbyrå ble en viktig bidragsyter i den
videre prosessen. De er fortsatt med, også på eiersiden.
Det var også viktig med kontakter som hadde erfaring
innen forretningsutvikling. Det er jo ikke slik at man nødvendigvis er en talentfull forretningsmann, bare fordi man
brenner for fluefiske.
– Der har du unektelig et poeng. Hvordan har du klart
å finansiere gildet?
– Vi har fått en million fra Innovasjon Norge til produktutviklingen. Etter 2008 har det vært utrolig vanskelig for
gründere utenfor oljesektoren å få finansiering. Til slutt
valgte vi å kjøre en kampanje på crowdfundingnettstedet
Indiegogo. Etter 40 døgn med ekstremt lite søvn fikk vi
111 000 dollar, godt over målet på 65 000.
– Burde flere håpefulle gründere være klar over denne
måten å finansiere prosjekter på?
– Absolutt, men det krever mye. Det holder ikke bare å
skrive en god prosjektbeskrivelse. Du må følge det opp,
og bruke sosiale medier aktivt. Jeg fikk god drahjelp av
mine over 5000 fluefiskende facebookvenner.
– Hvor lanseres Arctic Silver i første omgang?
– Først via vår egen webshop. For øyeblikket har vi ikke
ressurser til å betjene et forhandlerledd, men skal hente
kapital for å få til dette seinere. Vi har ennå ikke tatt ut ei
krone i lønn, men det vil forhåpentligvis endre seg snart.
– Ingen lønn. Da har du vel i det minste fått fisket mye?
– Nei, dessverre. Det har blitt noen kast, men det er et
visst etterslep der for å si det forsiktig!
Vegard Veberg
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