


Mye mer sjøørret - med litt innsats fra alle
Ødelagte gytebekker, ulovlig garnfiske og forurensning har redusert be-
standene av sjøørret i Skagerrak. Den er særlig sårbar for naturinngrep siden
den trenger rene kystbekker å gyte i. Den lever i områder med mye fritidsfiske
og aktivitet. I dag er mange kystbekker ødelagt av forurensning eller stengt for
oppgang av fisk. Oppvekstområdene fungerer ikke slik de skal. 

Samarbeid over fylkesgrensene
Fylkesmenn, kommuner og interesseorganisasjoner i de syv fylkene i Skagerrak
ønsker å verne og bedre sjøørretbestanden. For å få større slagkraft har vi dannet et
fagråd. Sammen ønsker vi å finne midler til å stanse ulovlig fiske, gi informasjon og
skaffe penger til tiltak for sjøørret. Dette skjer i samarbeid med lokale foreninger, 
grunneiere, sportsfiskere og via media. 
Naturligvis vil vår innsats alene aldri være nok. Engasjerte, ansvarlige og våkne
sportsfiskere og lokale krefter er de viktigste faktorene for suksess.

Gode erfaringer
I Sverige og Danmark har tiltak for sjøørreten betalt seg flerfoldig tilbake gjennom økte bestander og
fler rekordfisk. Slike tiltak er å gjenopprette og utvide fiskens gytemuligheter samt begrense ulovlig
fiske. Tilrettelegging for gyting er gjort en rekke steder med gode resultater. Her kan det gjøres mer og
man kan dessuten få offentlig støtte til slike tiltak. Fiskeoppsyn har avdekket ulovligheter som er kjent
gjennom media. Det ser ut til at flere nå er klar over reglene og hva som venter den som bryter de. 
På sikt vil dette redusere det ulovlig garnfisket.

Fortell oss om fangsten
Det finnes ikke presise tall på hvor mye sjøørret som fanges i sjøen. For å få en
god forståelse av bestandene trengs det gode data. Send oss fangstrapport når

sesongen er over, eller bare en beskrivelse av en enkelt fisketur. Alle data er
viktige og blir behandlet anonymt. Bruk vår hjemmeside

www.fagrad.com

Meld fra om ulovlig fiske
Det er kostbart å drive oppsyn, derfor er samarbeid med

publikum viktig. Der det er mistanke om
ulovlig fiske med garn eller andre metoder

trenger vi tips for å få stanset aktivite-
ten. Om ønskelig kan vi behandle

henvendelsen anonymt. Ring oss eller
ta kontakt via vår hjemmeside. Du kan

også ringe politiet/oppsynet lokalt.

Vokt om fisken
Observasjoner av forskjellig art, som død fisk, gyteaktivitet i bekker osv er

svært interessant for oss. Meld gjerne fra hvis du har mistanke om at det forgår
noe ulovlig i gytebekkene, eller at fiskens vandringer er blitt forhindret med
fyllmasser o.l.

Hjelp til du også
Hvis du kjenner til bekker hvor det kan gjøres noe for oppgangen av sjøørret,

for bedre gytemuligheter eller andre tiltak som kan øke bestanden ønsker vi å
høre fra deg. Vi bistår med råd og vink i planlegging, og hjelpe til med å skaffe

penger til fiskeforeninger, grunneierlag og andre interessefellesskap.

Ta hensyn til bestanden
Det er pr i dag ingen begrensninger i antall fisk du kan beholde. Allikevel vil vi utfra et
vernehensyn oppfordre deg til å sette ut igjen fisk som er i gytedrakt (brun fisk) og
utgytt mager fisk. En kjønnsmoden ørret vil som kjent sikre rekruttering av nye fisk.
Dersom du ønsker å spare fiskens liv kan du jo fotografere den og veie den før du lar
den gå.

“Sjøørreten er en
vakker fisk, død
ligner den mest

på en lyr”
Bård Tufte Johansen

“Jeg ønsker
å være dens
nære venn.”

Sjur Økland 

“Sjøørreten er
en fantastisk fisk,
jeg oppfordrer
alle til å vise
ansvarlighet.”
Pål Krogvold

sjekk hjemmesiden www.fagrad.com




