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– men hvor går forvaltn
Ikke siden kalkingen startet på 90-tallet har
det vært så mye fisk i elvene i Vest-Agder, men
aldri har sesongen vært kortere og kvotene
knappere. Og det kan bli verre ...
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eg besøkte Lygna i Vest-Agder så tidlig som i 1993. Da
hadde elva vært kalket i to år, og håpet om bedre
tider var så vidt tent etter flere tiår med svovelregn
og laksedød. Den lille naboelva Audna ble kalket allerede
fra 1985, og ryktene gikk om formidabelt sjøørret- og etter
hvert også et godt laksefiske. Mine første døgn i den vakre
sørlandselva ga magert resultat, men da jeg kom tilbake
fire år seinere, fikk jeg den første pene sjøørreten, og
siden har jeg besøkt Lygna og mer sporadisk også Audna og
Mandalselva hver eneste sesong.
Fra sjøørret til laks
På 90-tallet ble Lygna – og Kvina – kalket til pH 5,5. Det ble
regnet som tilstrekkelig for å styrke sjøørretstammene som
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hadde overlevd i elvenes nedre deler. Laksen trenger pH 6,2,
og dette ble satt som mål for Audna og Mandalselva. Laksen
vendte da også raskere tilbake til disse elvene enn i Lygna,
der oppjusteringen til 6,2 kom etter årtusenskiftet.
Den første tida var alle svært gode sjøørretelver, og
det var ørreten som trakk meg og andre entusiaster til
Sørlandet. Vi fisket målrettet etter den, med lett utstyr,
helst på kveldstid og utover natta. Det var godt med fisk,
og døgnkvoten på fem fisk – laks eller sjøørret – var ikke
umulig å fylle. Snittstørrelsen lå gjerne rundt kiloen, men
tokilosfisk var ikke sjelden.
Sesongen i de fleste sørlandselvene strakte seg fra
1. juni til midt i september, og det var ingen fredningsdøgn
midt i uka. Etter hvert som laksen økte i antall, ble det flere

ingen?

Foto: Terje Bomann-Larsen

ong i sør

laksefiskere med tung redskap å se, men selv da laksen
utlignet ørreten i antall på børsen, utgjorde ørreten fortsatt
rundt 90 % av mine fangster.
Omslaget i 2007
Om vi blar i nyhetsarkivet hos Fylkesmannen i Vest-Agder,
finner vi stort sett bare gladsaker fram til 2006, der sesongen avrundes med overskriften: «Rekordfangster i lakseelvene i Vest-Agder». Ett år seinere er tonen en annen: Under
overskriften «Innstramminger i laksefisket?» står det blant
annet: «Det legges opp til betydelige innstramminger i
fisket for å styrke de mange svake bestandene av villaks».
Dermed forsvant septemberdøgnene i både Lygna og Audna,
og med unntak av Audna og Otra, ble kvotene redusert
fra fem til to laks i døgnet. Verdt å merke seg er at de nye
kvotene ikke omfattet sjøørret. I Lygna ble det også innført
to ukentlige fredningsdøgn. Innskrenkningene ble i hovedsak begrunnet med den alvorlige situasjonen for villaksen
på global basis, men trass i rikelig med vann i elvene, ble
sesongen 2007 en nedtur også lokalt. Det skyldtes i hovedsak den elendige oppgangen av smålaks som rammet de
fleste norske vassdrag, men som fikk særlig stor betydning i
typiske smålakselver som de sørlandske.
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Nattplass: Før var
dette brekket en
populær sjøørretplass
i Audna. Nå får
det ligge i fred for
nattevandrere med
fluestang. (Foto:
Terje Bomann-Larsen)

•••••••
I 2008 var det også mye vann mellom svelene, men 2009
ble en opptur, særlig i de minste elvene. God vannføring ga god
oppgang, og elvene var fiskbare det meste av sesongen. For
eget vedkommende kunne jeg loggføre fire laks og like mange
sjøørreter på til sammen fem fiskedøgn i Lygna. Bedre fiske har
jeg ikke hatt på mine 16 sesonger i elva, og aldri har sjøørretene vært større, med en snittvekt på 1,5 kilo! Med 1,7 tonn ble
totalfangsten den nest største i moderne tid. Bare 2004 kunne
oppvise høyere tall, men da var sesongen betydelig lengre: 107
mot rundt 65 dager i 2009.
Fra vondt til verre
Derfor var det med undring jeg leste høringsbrevet som kom fra
Fylkesmannen i begynnelsen av desember. Det varslet ytterligere
nedskjæringer, så vel i kvoter som fisketid. Én laks pr. døgn kan
vel de fleste leve med, men at sesongen i Lygna skulle reduseres
med ytterligere 11 døgn, og sjøørreten i samtlige elver unntatt
Søgneelva endret status fra «fritt vilt» til utrydningstruet og

Fornøyde fiskere i sør
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Magne Storøy, Farsund (til venstre): Sesongen i
år har vært storveis både i Lygna og Audna, men
jeg fikk omtrent like mange i Lygna i fjor. Da
var det mye smålaks, men i år har mellomlaksen
dominert. Innslaget av sjøørret har vært stabilt
i Lygna, men i Audna har det økt merkbart. Seks
ørreter mellom 0,6 og 1,2 kilo på én dag er nesten for mye av det gode når man egentlig fisker
etter laks!
Kenneth Bringsdal, Sjøørretklubben, Mandal (til
høyre): Jeg fisker i alle elvene fra Tovdal til Lygna,
og i år ble jeg faktisk mett av fiske. Særlig størrelsen på laksen har vært imponerende, men antallet
var kanskje like stort i fjor. Når det gjelder sjøørret ser det riktig bra ut i alle bekkene vi steller
med. Kystfisket er da også meget bra når du treffer med tid og sted. Elvefisket på blanke brekk i ly
av nattemørket er det dessverre nesten slutt på.
Med totalfredning i Mandalselva og Audna er det
utelukket, og med kvote på én fisk i Lygna, blir
det fort til at en fyller den med en større laks.
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totalfredet, var ganske ubegripelig
for de fleste som har fisket en del
i Vest-Agder. For å finne en rimelig
begrunnelse måtte jeg dykke litt i
arkivene, og fant noe av svaret i et
vedlegg til Fylkesmannens forslag
til innstramminger i laksefisket for
perioden 2010–2014. Her ligger det
en link til en pdf fra Vitenskapelig råd
for lakseforvaltning, et uavhengig
utvalg nedsatt av Direktoratet for
naturforvaltning. Denne rapporten
inneholder «en vassdragsvis vurdering av måloppnåelse og beskatningsråd for de 180 norske laksevassdragene det er satt et gytebestandsmål
for». Et gytebestandsmål er et antall
kilo hunnfisk, beregnet ut fra elvas
potensielle gyteområder. For eksempelvis Lygna er dette satt til 1889 kg, og rådets konklusjon lyder:
«Beskatningen for denne bestanden er langt utenfor bærekraftige rammer og beskatningen bør reduseres svært mye for å
sikre oppnåelse av gytebestandsmål og forvaltningsmålet.»
Den samme dommen faller over Audna og Tovdalselva, mens
Mandalselva og Kvina slipper litt lettere fra det. Bare Otra «friskmeldes».
Når utgangspunktet er som verst ...
Bakgrunnen for skråsikkerheten er fangststatistikken for perioden 2005–2008. Her finner vi de to sesongene uten smålaks,
og selv om 2006 var en rekordsesong i de større elvene i VestAgder, var den ikke det i Lygna, av naturlige årsaker: Sommeren
var varm og tørr, og selv om elva ikke er blant de minste, er den
med sine mange grunne og brede partier svært utsatt for slike
forhold. Først i slutten av august kom vannet – og fisken, men
fjorten dagers godt fiske var ikke nok til å redde sesongen. Så
langt tilbake som i 2005 må man anta at økningen av pH-målet
fra 5,5 til 6,2 ennå ikke hadde full effekt.
Selv om beregningsmetodene
tar høyde for mange forhold, er
fangstatistikk i utgangspunktet ganske ubrukelig som grunnlag. I tillegg
til uoversiktlige lokale forhold, må
man forholde seg til manglende rapportering og fiskernes dyktighet, og
begge disse faktorene kan spille en
stor rolle i sørlandselvene. En dansk
turoperatør med Lygna på programmet reklamerte for noen år siden
sågar med at elva var bedre enn
hva statistikken viste fordi de lokale
fiskerne bevisst unnlot å rapportere
sine fangster! Også i Audna har det
vært betydelig underrapportering,
ikke minst fra det lukrative grunneierfisket i Melhusfossen.
Systemet for rapportering er
forbedret, men det er vel bare de
siste par sesongene det har fungert
godt nok. Det sies populært at 10 %

av fiskerne tar 90 % av fisken, og det er en kjerne av sannhet i
dette. Jeg har reist en del, og det er definitivt stor forskjell på
gjennomsnittsfiskeren i for eksempel trøndelagselvene kontra
sørlandselvene. God tilgjengelighet og lave priser frister mange
glade amatører til å prøve seg her. Antall fiskere er stort, men
børsene viser at det helst er noen få gjengangere som får fisk.
Fiskernes nivå er likevel ingen faktor i vitenskapens modeller.
… blir resultatet ofte originalest

Det er lov å håpe …
Forskriftene fra 2008 skulle gjelde til 2012. De ble revidert
i 2010, for tidsrommet fram til 2014, men vil bli revidert
igjen i 2012. Samtidig overtar Direktoratet for naturforvaltning alt ansvar også for forvaltningen av elvefisket. Så lenge
Fylkesmannen hadde styringen var det mulig å bli hørt, og vi fikk
blant annet lagt sjøørreten i Lygna og nedre del av Mandalselva
inn i kvotene, slik at den fortsatt skulle være lovlig fisk. All
erfaring viser imidlertid at det er lenger til Trondheim enn til
Kristiansand, og det er ingen grunn til å skru opp forventningene. Men kanskje er det lov å håpe på en normal sesonglengde
med fiske hele uka fra 1. juni til 31. august, og en kvoteordning
som igjen tillater oss å smyge ut på sjøørretjakt på blanke brekk
i nattens mulm og mørke? Sørlandselvene både tåler og fortjener
det!

I 2011 står «kriseelvene» Lygna, Audna og Tovdalselva – trass i
strenge kvoter og en amputert sesong – for en samlet laksefangst
på nærmere 10 tonn, og det er neppe et blaff. 2009 var som nevnt
meget bra i Audna og Lygna, og til tross for at småelvene i sør var
tørrlagte det meste av sesongen, ble det tatt mye fisk i Lygna de
få døgnene elva var fiskbar. Dyktige lokale fiskere forteller sågar
at antallet fisk på land var omtrent det samme i fjor som i år, men
snittvekta har økt formidabelt. Siden oppsvinget har kommet altfor
tidlig til å være en virkning av seinere års innstramminger, er det
nærliggende å konkludere med at vitenskapen har gjort sine beregninger på sviktende grunnlag og at resultatet ble feil.
Det meste handler om laks, og gytebestandsmål for sjøørreten finnes ingen steder. Alle har innsett at ørreten i noen grad måtte vike når laksen
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tok tilbake sine gyteplasser i elvene, og særlig ble
overgangen dramatisk i vesle Audna, der sidebekkene er få. I Mandalselva og Lygna er de mange og
produktive, så her holder ørreten bra stand. At sjøJA
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ørreten fra en topp ved årtusenskiftet har gått litt
tilbake på statistikken, skyldes nok også at mange
som fisket etter sjøørreten i kvelds- og nattetimer
har blitt laksefiskere på dagtid. Med en kvote på én
fisk i døgnet, blir det ikke rom for sjøørretfiske når
laksen er avlivet og innrapportert. De om lag 220
sjøørretene som er rapportert i Lygna i 2011, må
derfor i stor grad ses som ufrivillig bifangst i laksefisket, og indikerer at det slett ikke står så dårlig
til. Også fra nedre deler av Mandalselva, Søgnelva
og Audna rapporteres det om mer sjøørret.
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Negativ bestands
utvikling?
Magne Storøys (se egen ramme) fangst på seks
rapporterte og gjenutsatte ørreter på én dag i
Audna, vitner ikke akkurat om en truet art. Og
langs kysten utenfor var det bonanza for dorgerne:
Én enkelt fisker kunne i løpet av fem kvelder sist
i mai lande ikke mindre enn 98 eksemplarer i
Snikfjorden, og forutsatt at de holder minstemålet
på 35 cm, er dette helt lovlig fisk. Når vi vet at
det er DN som forvalter sjøfisket, og det samme
direktoratet står bak notatet som gir bakgrunn for
Fylkesmannens forslag om statusendring fra «fritt
vilt» til truet art, er det vanskelig å se logikken.
Her står det om sjøørreten: « ... bestandsutviklingen har vært svært negativ de seinere årene,
særlig på strekningen Vest-Agder–Nord-Trøndelag».
I den grad beskrivelsen gjelder Vest-Agder, handler
vel den negative utviklingen mer om en mer naturlig balanse i forholdet mellom ørret og laks enn at
ørreten er i krise.
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