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Rådmannens forslag til vedtak:
Situasjonen for Verdalsvassdraget er bekymringsfull. Det foreligger likevel noe usikkerhet i det
faglige materialet, og ikke minst om utviklingen framover. På dette grunnlaget bør en ikke binde
seg for et 5 årig forvaltningsregime, som innebærer en fredning på ubestemt tid. Dette vil svekke
interessen for elva, og gir for dårlig forutsigbarhet for rettighetshavere.
Verdal kommune tilrår (uprioritert rekkefølge) to alternativer til Fylkesmannens løsning:
1. Verdalselva fredes i 2010 sesongen. Det er sentralt at gytefisktelling,
ungfisktetthetsundersøkelser, annen overvåkning (oppgang laksetrapp mv) og
tilstrekkelig oppsyn gjennomføres i 2010. Det bør signaliseres i forskriften at fisket
startes opp igjen i 2011, og at fisketiden for 2011 utformes på basis av data fra
overvåkningen av elva i 2011. Videre bør det være et nært samspill med Verdalselva
fellesforvaltningen og Verdal jeger & fisk når det gjelder utforming av øvrige fiskeregler
(utstyr, kvoter etc) for tiden etter 2010.
2. Fisketiden i elva innsnevres betydelig fra og med 2010, med kombinasjon av
kvoteregulering og andre tiltak som skissert i alt 1.
Det bør også vurderes om det er mulig å komme i gang med andre positive tiltak for elva i 2010
og utover. Her tenkes det på biotopjusteringer (utbedring av flomskader), rognplanting, utsetting
av ungfisk mv. Finansiell bistand fra bl.a. Fylkesmannen er ønskelig.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forslag til ny forskrift vedrørende regulering av laksefisket i NT, Fylkesmannen i NT 23.11.09

Saksopplysninger:
I forslaget til ny forskrift for lakse- og sjøaurefiske i vassdrag som skal gjelde for 2010 – 2014
forslås følgende i § 2:
”Verdalsvassdrag et foreslås totalfredet inntil videre. Bakgrunnen er telling av gytelaks høsten
2009 som viste at i beste fall er 50% av gytemålet oppnådd. Registrering av ungfisktetthet
utført sommeren 2009 viser i snitt ca 20 laksunger pr 100 m2 eller om lag halvparten av hva
som trengs for å fylle opp elva. Det har vært god dialog med lokale aktører for å vurdere
framtidig forvaltning av Verdalsvassdraget.”

Fylkesmannen fastsetter forskriften og høringsfristen er 1.februar.
Vurdering:
Bestandssituasjonen i Verdalselva har vært bekymringsfull over flere år. I havet er det faktorer
som angrep av lakselus og mulig overbeskatning som påvirker alle elvene i Trondheimsfjorden.
Flommen i 2006 antas i tillegg å ha større negativ effekt i Verdalselva enn i regulerte elver.
Det er nylig investert betydelig i ombygging av trappa i Granfossen for at oppgangen til gode
gyteområder ovenfor fossen skal bli bedre. Dette ser så langt ut til å være mindre vellykket.
Det er drevet gytetellinger med drivdykkere i 2007, 2008 og 2009. Dette er finansiert av
Fylkesmannen og gjennomført av et firma som har erfaringer fra slik arbeid i mange lakseelver.
Telleresultatet er omtrent som i 2007, men klart mindre enn i 2008. 2007 tellingen var noe
mindre omfattende, slik at 2009 tellingen absolutt er nedslående. Det er grunn til å feste litt til
tallene slik undersøkelsen er gjennomført.
Nivået på målet for gytebestanden i Verdalselva er omdiskutert faglig sett. Det kan være at
målet er satt noe for høyt. Det er også gjennomført ungfiskundersøkelser i elva de siste år, og
tettheten av lakseunger er noe høyere/bedre enn gytebestanden skulle tilsi.
Det er indikasjoner på at kvotetiltakene (laks pr fisker) som er gjennomført i elva ikke har full
oppslutning blant fiskerne. Det må derfor påregnes at det blir fisket et ukjent antall laks mer enn
tillatt iht kvotene. Det kan synes som ”kriseforståelsen” blant laksefiskerne er dårligere enn hos
rypejegerne hvor ”baglimit” tilsynelatende blir bedre respektert. Det er også mistanke om
ulovlig garnfiske på strekninger nedenfor Granfossen.
For å vekke egenjustisen og holdningen blant fiskerne kan fredning være et effektfullt
virkemiddel. Oppsynseffekten som oppnås ved at det fiskes tapes dog, og et tilstrekkelig oppsyn
vil være vesentlig. Fredning vil også være et vesentlig signal ovenfor de som beskatter laksen i
sjøen, oppdrettsnæring og statlige myndigheter på direktorat og tilsynsnivå.
Foreløpig synes det likevel å være for mange uklare faglige og forvaltningsmessige faktorer når
det gjelder Verdalsvassdraget. Dette tilsier at en fredning inntil videre, evt i 5 år, er et for
drastisk tiltak. Interessen og engasjementet rundt elva vil dessuten lide kraftig av dette.

