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Fisketillatelse for 2014 - overvåking av rømt laks i Breivikelva og 
Skipsfjordelva

Det vises til brev til søknad av 29.08.14, samt telefonsamtale 01.09.14.

Vedtak
Havforskningsinstituttet v/Vidar Wennevik innvilges tillatelse til å fange ferskvannsfisk 
som beskrevet nedenfor. Tillatelsen gis med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. § 13, jf. §§ 16 og 18f i naturmangfoldloven av 19.06.09 og delegert 
myndighet i kgl. res. av 27. nov. 1992. 

Vurdering (jf. naturmangfoldloven § 7)
Vassdraget har bestander av laks, sjøørret og sjørøye (jf. Villaksportalen.no/Lakseregisteret). 
Tiltaket gjelder overvåkingsfiske for å få kunnskap om andelen rømt oppdrettslaks i 
vassdraget. Dette er av vesentlig betydning for å kunne ivareta laksebestanden i vassdraget. 
All vill anadrom laksefisk skal tilbakesettes. Forutsatt at tiltaket gjennomføres i tråd med 
søknaden og vilkårene i dette brev, ansees ikke tiltaket å påvirke fiskebestandene negativt. 

Område tillatelsen gjelder for: Breivikelva i Tromsø kommune og Skipsfjordelva i Karlsøy 
kommune. 

Arbeidets art: Bruk av not, garn, stang, håv og lys til å overvåke innslaget av rømt
oppdrettsfisk. Overvåkingsfisket skal utføres som beskrevet i søknaden med vedlegg, og det 
koordineres i Breivikelva av Jim R. Sørensen og i Skipsfjordelva av Wiggo Ditlefsen. 
Tillatelsen omfatter også nødvendige hjelpemannskaper under ledelse av ansvarlig ved 
Havforskningsinstituttet og de lokale koordinatorer. Det forutsettes at alle som deltar i fisket 
har fått nødvendig opplæring.

Dispensasjonens tidsavgrensning: Inntil 10.10.14, men dersom fisket viser at kjønnsmodning
hos villfisk er kommet så langt at den ved håndtering begynner å slippe kjønnsprodukter
(rogn/melke) skal fisket straks avsluttes.

Øvrige vilkår:
1. Før fisket tar til skal grunneieren og andre med fiskerett varsles.
2. Vedkommende politimyndighet (lensmann) bør på forhånd gis melding om fisket.
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3. Kun fisk, som ut fra ytre kjennetegn anses å være sikker rømt oppdrettsfisk, tillates avlivet.   
    Alla annen fiske settes tilbake til vassdraget.
4. Utstyr, som tidligere er brukt i andre vassdrag, skal være desinfisert før det tas i bruk.
5. Tillatelsen skal medbringes under fisket.
6. Rapport fra fisket skal snarest mulig sendes til Fylkesmannen.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at dette brev er mottatt (jf. forvaltningsloven §§ 28
– 36). Eventuell klage sendes til oss.

Med hilsen

Evy Jørgensen
miljøverndirektør

Knut Kristoffersen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi:
Breivikeidet og omegn grunneierlag v/Jim R. Sørensen, e-post: camjim@online.no
Skipsfjord utmarkslag v/Wiggo Ditlefsen, e-post: wditlefsen@gmail.com  
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 
Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 Tromsø
Statens naturoppsyn, Postboks 3672, 9278 Tromsø 
Karlsøy kommune
Tromsø kommune


