
 
 
 
REFERAT 
Fra møte i Fagrådet for Laks og Sjøørret i Skagerrak/Oslofjord, avholdt torsdag den 14. 
november 2013 hos Fylkesmannen i Vestfold, Statens Park i Tønsberg. 
 
De fremmøtte var :  
– Leif R. Karlsen, leder for Fagrådet, Fylkesmannen i Østfold  
– Arne Christian Geving, Fylkesmannen i Vestfold 
– Håvard Hornnæs, EUs Vanndirektiv, Fylkesmannen i Østfold  
– Ingar Aasestad, Norske Lakseelver  
– Hjalmar Eide, NJFF  
– Petter Bryng, Norges fritids- og småfiskerforbund 
– Ole Skibstad, Hvaler lensmannskontor 
– Sten Andersson, Politiets Miljøavdeling 
– Tommy C. Olsen, sekretær i Fagrådet 

–  
Sak 1: Referat fra forrige møte 
 
Etter at leder hadde takket Fylkesmannen i Vestfold for gjestfriheten og tilretteleggingen, 
ønsket han de fremmøtte velkommen.  
Nytt å melde er at Ole Skibstad ved Hvaler Lensmannskontor går over i annen stilling i 
Politiet og dermed ikke blir tilgjengelig for Fagrådet videre fremover. I hans sted trer Sten 
Andersson inn, han arbeider i Politiets miljøgruppe, og er fra tidligere kjent med Fagrådet. 
Referat fra forrige møte ble gjennomgått av sekretær. Det var ingen kommentarer til dette fra 
forsamlingen. 
 
Sak 2: Årets laksesesong & oppsummering ved Leif R. Karlsen 
 
Leder gikk først gjennom hovedprinsippet for vårt mandat, som er: ..rådgivende .. ingen 
myndighet eller lovpålagte oppgaver. I fagrådene utveksles synspunkter, og målet er å finne 
felles løsninger og enighet om forvaltningsstrategi og tiltak.”  
Leder kunne forøvrig melde at Miljødirektoratet er tilfreds med vår aktivitet og at vår 
hjemmeside blir lagt merke til.  
 
Innledningsvis ble det denne forbindelse ble det diskutert om ikke Fagrådet skulle definere 
sitt område til å omfatte kun Oslofjorden, siden Agder fylkene i dag er en del av en annen 
lakseregion og arbeider med andre problemstillinger enn Oslofjorden. Det hører også med til 
virkeligheten at det er en god stund siden representanter fra Agderfylkene har vært i møtene 
som Fagrådet har arranger.  
Etter en kort debattt ble det besluttet at Fagrådet tar konsekvens av dette, og heretter vil 
definere seg som “Fagrådet for laks og sjøørret i Oslofjorden”. En titt på kartet viste også at 
dette har en geografisk utstrekning som passer bra til og med Buskerud Fylke, altså 
Oslofjorden som sådan. 
Sekretæren tar seg av endringer i logo etc. 
 
Leder gikk gjennom årets laksesesong i vår region, som i dag omfatter 28 laksevassdrag og 
142 sjøørretbekker. Powerpointpresentasjonen ligger her. 
Sesongen under ett viser en svak nedgang, men det ble trukket fram helt spesielle 
hydrologiske forhold, med en flomrik og svært kald vår, som trolig har påvirket vandringen 
og fangstene. Summen av fangstene i de fire største vassdragene viser en nedgang fra 37 tonn 



året før til 20, 5 tonn, der Drammenselva viste størst nedgang.  I Glomma er bunnen virkelig 
nådd, med en totalfangst på 16 kilo.  
Enningdalselva 
 
De fleste av vassdragene må sies å være i en dårlig forfatning, der 8 lakseelver er moderat 
påvirket og tre mangler selvreproduserende bestand. Det positive å melde er de nasjonale 
vassdragene Enningsdalsvassdraget og Numedalslågen, som har en stabil tilstand, der særlig 
Enningdal har hatt en svært god utvikling.  
Formann bemerket likevel at laksebestanden går i bølger, og at næringstilgangen i havet ser ut 
til å spille en viktig rolle. 
 
 
Leder var deretter innom reguleringene som Direktoratet nå har lagt opp til. Tidligere ble som 
kjent reguleringen av vassdragene gjort ut fra av den enkelte Fylkesmanns vurderinger. 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nå overtatt ansvaret for laksereguleringene både i 
elv og sjø. Eventuelle regionale unntak og tilpasninger fra de nasjonale reglene blir basert på 
Fylkesmennenes forslag, og forslag gjennom bl.a. regionale og lokale fagråd. 
Leder uttrykte tilfredshet med at det heretter blir reguleringer for lengre perioder, noe som 
gjør det enklere å planlegge for alle involverte. Forvaltningen av anadrome laksefiske ble for 
Oslofjorden og Skageraks del en uendret viderføring av reguleringene fra fjoråret. 
Fagrådets anbefalinger for 2012 sesongen og DNs endelige forslag er vist under: 
LAKS 
Fagrådets anbefaling: Uendret fisketid i sjø (15 døgn), f.o.m. første mandag etter 20. juni. 
Fisketiden følger ukenummer. Uendret fisketid i elv. DNs endelige forslag: Uendret fisketid, 
20. juni – 18. august. Uendret fisketid i elv. 
SJØØRRET 
Fagrådets anbefaling: Nedsenkingspåbud for garn fra 1. februar 
DNs endelige forslag: Ingen endring 
Fagrådets anbefaling: Minstemålet heves til 40 cm 
DNs endelige forslag: Ingen endring 
Fagrådets anbefaling: Harmonisering av reglene på land med de fra is. 
DNs endelige forslag: Ingen endring 
Fagrådet tok de uendrede reglene til etteretning og trakk konklusjon om at forvaltningen i 
første omgang trolig har fokusert mest på ”å komme i nytt gjenge”. Ole Skibstad bemerket 
her at det knytter seg en del utfordringer til å kontrollere nye regler i praksis, og da særlig til 
Fagrådets forslag om harmonisering mellom fiske fra land og på is, siden torskefiske og fiske 
etter sjøørret på is stort sett har samme karakter. 
Det var enighet om at Fagrådet eventuelt senere kan vurdere å legge fram forslagene. Særlig 
gjelder dette sjøfiske etter laks, der det oppleves ubekvemt at fisket ikke foregår etter hele 
uker. 
Leder kunne videre berette at selv om ikke alle fangstrapporter fra årets laksefiske hadde 
kommet inn, ser det ut til å ha vært en god sesong for elvene i Lakseregion Østlandet. 
Vår region innbefatter ifølge Villaksportalen 28 laks- og 142 sjøørretvassdrag, der riktignok 
ikke alle laksevassdagene har god bestand. Villaksportalen gir en god oversikt og i enkelte 
tilfeller fangstdata helt tilbake til 1800-tallet. 
En oversikt over fangsten i elvene på Østlandet viser tydelig to vassdrag som er i god tilstand, 
henholdsvis Numedalslågen og Enningdalsvassdraget. Ved siden er disse bidrar 
Drammenselva sterkt til volumet, selv om det skal bemerkes at bestanden her holdes oppe av 
utsetting(gyro). 
Totalt for disse tre vassdragene (inkludert Glomma) vil summen av fangstene i år havne på ca 
26 tonn laks. 
Både Enningdalselva og Numedalslågen er nasjonale laksevassdrag i vår region og begge er 
inne i en stabil trend. I Enningdalselva har det i år vært mer storlaks, litt mindre mellomlaks 
og en liten tilbakegang av smålaks. Numedalselva har også en liten oppgang, og forskyvning 
mot storlaks, mens Drammenselva har litt tilbakegang. I følge leder kan situasjonen i det hele 
betegnes som positiv, og sett på bakgrunn av et stadig mer begrenset fiske og økende grad av 
“catch and release” ser situasjonen for laksen i vår region lovende ut. Det kan se ut som om 
bestanden er i svak oppgang og er på vei mot en topp. I et tyve års perspektiv ser det ut til å 



være en stabil situasjon. 
Enningdalselva ble trukket fram som et vassdrag med gode naturlige forhold, på tross av en 
del skader etter fløting, noe man jobber aktivt med å tilbakeføre. Enningdalseva viser også 
den største fremgangen fra fjoråret. Konklusjonen er at 2012 ser ut til å bli omtrent som 2011, 
og fangstmessig ca. 8 tonn bedre enn for gjennomsnittet de siste 10 år i Lakseregion 
Østlandet. 
 
Sak 3:  Inntrykk fra fagturen til Danmark, v/Arne Christian Geving, 

Fylkesmannen i Vestfold. 
 
Sak 4: Laks og sjøørret i Lågen, v/Ingar Aasestad 
 
Sak 5:  Lunch 
 
Sak 6: Inntrykk fra den 6. Europeiske elverestaurerings konferansen i Wien, 

v/Tommy Olsen 
 
Sak 7:  Tiltak for sjøørret og laks i Akerselva (Midtgardsorm-prosjektet), v/Hjalmar 

Eide, NJFF  
 
Sak 8:  Eventuelt 
 
   
Vi ønsker alle vel møtt. 
 
 
Med hilsen 
 
Leif R. Karlsen 
Leder        Tommy Olsen   

sekretær 
 
 
Sak 4: Presentasjon av bakgrunnen for tiltak for sjøørret i Ljanselva og Gjersjøelva, 
v/Hjalmar Eide, NJFF 
Hjalmar Eide kunne fortelle at både Gjersøelva og Ljanselva de siste tyve år har vært 
gjenstand for et betydelig arbeid med å forbedre muligheter for oppgang, gyteforhold og 
forholdene generelt for anadrom fisk. Sentralt i dette arbeidet har NJFF og Oppegård JFF 
stått, og det har videre vært opparbeidet nyttig erfaring samt brukt utradisjonelle og svært 
effektive metoder under legging av grus på gyteplasser. 
Svært mange av tiltakene hadde trolig ikke latt seg gjennomføre uten at foreningen hadde hatt 
utholdenhet, pågåenhet, tid og anledning til å engasjere seg og jobbe inn mot kommunene, 
etablere personlige kontakter og henge fisketiltak på lasset i forbindelse med kommunale 
tilretteleggingstiltak og annet anleggsarbeid. 
Sentralt i dette arbeidet har Hjalmar Eide stått, med kunnskaper og engasjement utenom det 
vanlige, men også takket være at hans stilling i NJFF har gjort det mulig å følge opp dette 
over tid. 
Eide orienterte om de ulike tiltakene i både Ljanselva og Gjersøelva. I begge tilfeller har det 
etterhvert vært enkelt å få tilskudd til enkelte tiltak, og takket være spleiselag med ulike 
aktører, dugnad og smidighet fra kommunenes side fremstår begge vassdrag som 
kroneksempler på vellykkede prosjekter i et ellers urbant miljø. 
Det knytter seg en rik industrihistorie til Gjersøelva. I forbindelse med restaurering av 
oppgangssag og ulike historiske verdier har OJFF kjent sin besøkelsestid og fått laks og 
sjøørret “med på lasset”. Grunneier drev forøvrig klekkeri med regnbueørret på 60-tallet. 
Etter at kloakken har kommet under kontroll har vannkvaliteten og oppgang av fiske tatt seg 
opp. 
En viktig del av jobben har også vært å knytte kontakt med historielag, grunneier og ordfører 



og drive små kampanjer for laksetrapper, utsetting av fisk, generell forskjønnelse og 
tilrettelegging for funksjonshemmede. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid av historielag 
og fiskeforening med restaurering av dammer, murer og laksetrapper, særlig i forbindelse 
med gjenoppbygging av nevnte oppgangssag. 
Gjersøelva er lakseførende over hele strekningen fram til Gjersøen, vassdraget er svært 
produktivt og typisk lavlandsvassdrag. Gjersøen er svært dyp og fungerer som sandfelle for 
elva, og den er dessuten kilde til drikkevann. Elva har ikke pålegg om minste vannføring, noe 
som kan være en utfordring. Gjersjøen er artsrik og et av få vann der utsetting av gjørs har 
vært en suksess. 
Fra gammelt av var Gjersøelva rik på laks og på 80-tallet ble laksen gjenutsatt. Eide viste her 
film av stor laks. Årlig fanges det et femtitalls sjøørret og et dusin laks i 
Gjersøelva. Det drives et betydelig fiskestell og oppsyn av Oppegård JFF, som også står for 
tildeling av fiskekort. For å rekruttere medlemmer til dugnadslagene er fiskekortet gratis for 
medlemmer av foreningen. Blant annet er det stadig behov for fangst av mink og generell 
oppfølging. Det har vær problemer med tyvfiske, noe man imidlertid har fått kontroll med. 
Ljanselva kommer fra Nøklevann og har en kort anadrom del med oppgang av sjøørret 
foruten en meget rik bestand av ørret i de øverste deler. Ljanselva er konsesjonsbelagt med 
minstevannsføring på 10 liter pr sekund. Ljanselva er forøvrig flomutsatt og passerer områder 
med marine sedimenter og kan derfor bli svært blakk. Den nedre delen av Ljanselva går i 
tunnell, som nå er forserbar etter at fisketrapp ble bygget i år 2000. Trappen i ble finansiert av 
bydelene, fiskefondet, veivesenet, borettslag og en svært velvillig entreprenør(NCC). 
Sak 5: Eventuelt 
Som en reaksjon på et visst press fra ulike lokale krefter ved kysten innførte Regjeringen for 
to år siden påbud om at båtene skulle ha med observatør under lysfiske etter brisling. I denne 
forbindelse ønsket Fagrådet å høre om det i løpet av de sist to årene hadde vært bifangster av 
laks eller sjøørret. 
Hans Henrik Grundvig ved Fiskeridirektoratet kunne fortelle at ordningen med observatører 
nå er avviklet. Registreringer viser at det under lysfiske har vært fanget praktisk talt null 
bifangster. 
Fiske etter brisling med lys foregår nå ofte nær land fordi det er der brislingen står samlet slik 
at fisket kan utøves på en rasjonell måte. Dette medfører kortere ”lysetid”, større fangster og 
et fiske som er spesifikt rettet mot art og kvalitet. Dette er en grunn til at det er liten eller 
ingen bifangst. 
Grundvig kunne imidlertid fortelle at de gode fiskeplassene for brisling ofte faller sammen 
med områder som rike på ålegras. Det kan tyde på at ålegrasenger er viktige både for brisling 
og sjøørret. 
Sak 6: Befaring til Ljanselva og Gjersøelva, v/Hjalmar Eide (guide) 
Etter lunsj ble det befaring til de to vassdragene, der vi fikk se både laks og ørret i Gjersøelva. 
Begge vassdragenhe var imidlertid svært vannrike for årstiden og det var vanskelig å få øye 
på konkrete tiltak på elvebunnen. Det var imidlertid tydelig utfra kvaliteten på stier, 
adkomster, restaurering osv. at det et imponerende arbeid var lagt ned. 
Se bilder under arkivet på www.fagrad.com 
Moss 18. november 2012. 
Leif R. Karlsen Tommy C. Olsen leder sekretær 
, Postboks 34, 1680 Skjærhalden 


