NJFFs arbeid for villaks og
sjøørret

Hardangerfjordseminaret 2017
Generalsekretær Espen Søilen, NJFF

Norges Jeger- og Fiskerforbund
• Stiftet i 1871
• Eneste landsomfattende organisasjon
for jegere og fiskere
• 115.000 medlemmer
• 572 lokale jeger- og fiskerforeninger
• Lang tradisjon for kunnskapsbasert påvirkning
av politikere og forvaltning

NJFFs grunnsyn
• Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte
friluftsliv skal være tilpasset
samfunnsutviklingen og ha bred
allmenn anerkjennelse
• Allmennheten skal ha god
tilgang på jakt og fiske
• Naturgrunnlaget skal være godt
ivaretatt gjennom bærekraftig
bruk og god forvaltning, slik at
det produseres høstbare
overskudd av vilt og fisk

Vassdragsforvaltning
og de ville laksefiskene
•

God vassdragsforvaltning en forutsetning for gode gyte- og
oppvekstområder for de anadrome laksefiskene

•

Vassdragsvern
•

•

Nasjonale Laksevassdrag (NLV)
•

•

NJFF var en pådriver for å etablere ordningen

Begrensning av inngrep i vassdrag
•

•

nedlagt en betydelig innsats for å få viktige
laksevassdrag inn i verneplanene

Kraftutbygging, grusgraving,
veibygging og andre inngrep

Vilkårsrevisjoner
•

En viktig mulighet for miljøforbedringer

Kultiveringsarbeid
– lokal innsats i snart 150 år
• Viktig med positivt fokus
med utgangspunkt i
tilgjengelig kunnskapsgrunnlag
•
•

Endringer i rammebetingelsene
for kultiveringsvirksomheten har
medført utfordringer
Vilje til dugnadsinnsats må tas
vare på og videreføres

• Betydelig lokalt engasjement
for å sikre gode bestander
av anadrome laksefisk
•
•
•
•
•

Klekkeridrift
Stamfiske
Utsetting av yngel
Rognplanting
Habitatforbedring

Habitatforbedringer og andre tiltak
• Stort engasjement på alle nivåer i
organisasjonen opp gjennom historien
•
•
•

Laksetrapper
Utlegging av gytegrus
Fjerning av vandringshindre

• Habitatforbedringer i
sjøørretbekker
•

Fokus på gode
gyte- og oppvekstområder

Kalking av laksevassdrag
– en suksesshistorie
•

NJFF har vært den mest
aktive pådriveren
•
•
•

•

Lokalforeningene har
bidratt aktivt
•
•
•

•

Krevde statlig finansiert kalking
i 1980 – første bevilgning i 1983
Samarbeidsavtale med Norcem
i 1985
Politisk påvirkning med
innsats fra hele organisasjonen

Innsamling av vannprøver
Utlegging av kalk, kalkgrus og skjellsand
Tiltak for å bygge opp fiskebestander

I dag fanges rundt hver 5. laks i et kalket vassdrag!

Gyrodactylus salaris
• Lakseparasitten har potensial
til å slå ut de norske laksebestandene
•

NJFF har vært en pådriver for aktiv bekjempelse av gyro

• Innsatsen har vært preget av mange tilbakeslag og
omkamper før bekjempelsesarbeidet kom på offensiven
•
•
•

Motstand mot rotenon
Mislykkede behandlinger og behov for styrket kunnskapsgrunnlag
Bruk av fiskesperrer i kombinasjon med rotenon/aluminium – en
milepæl

• Nå er vi på offensiven med en nasjonal
bekjempelse av gyro

Politisk kamp for laksen
– på vitenskapelig grunnlag
•

Kampen mot drivgarnsfiske
1962 - 1989
•
•
•

•

Krav om regulering av fiske
med faststående redskap
•
•
•

•

Stiftet Nordisk Sportsfiskerunion i
1965
Etablerte «Lakserådet» i 1983
Medlem av NASCO fra 1990

Konsesjonsbestemmelser
Fredningstider
Redskapsbegrensninger

Krav om stans i linefiske i
internasjonalt farvann
•
•

Medlem av NASCO i 1990
Støttet oppkjøp av kvoter på
Færøyene

«Vi vil innstendig henstille til
Landbrukskomiteen at den arbeider
for å få innført et totalforbud mot
drivgarnsfiske etter laks før dette
fisket har fått festet seg for meget og
store investeringer er gjort i redskap»
Brev til fra NJFF til stortingets
landbrukskomite, januar 1962

Regulering av oppdrettsnæringenNJFFs krav i 1989:
• Forbud mot oppdrett i
ferskvann
• Typegodkjenning av anlegg
• Lukkede eller landbaserte
anlegg
• Oppdrettsnæringen pålegges
miljøavgift
• Streng kontroll av fiskehelse
– sanering av syke bestander
• Konsesjonsregulering av
biomasse

«Dersom det ikke blir utviklet
rømningssikre anlegg som er tette i
forhold til det ytre miljø må alle
anlegg være landbaserte innen 1994»
NJFFs krav til oppdrettsnæringen i 1989

Også sportsfiskerne skal bidra
• Beskatningen gjennom sportsfiske må også reguleres
- vi skal kun høste av et overskudd

• NJFF har støttet fisketider i elvene tilpasset den enkelte
bestand, og kvoter der det har vært nødvendig
• Godtatt fredning av laksen og sjøauren i mange vassdrag der
dette har vært nødvendig, selv når årsaken til svake bestander
åpenbart ikke har ligget i elvene
• Godtatt ulike former for redskapsbegrensinger der det har vært
til gode for en fornuftig beskatning

Engasjementet
• Sportsfiskerne har i alle år vært en drivende kraft i
arbeidet med å ta vare på de ville laksefiskene
• Frivillig innsats har vært en
forutsetning i lakseforvaltningen
• NJFF har sterkt fokus på
rekruttering og opplæring
•
•
•

Sportsfiskets År
Delt ut 150.000 skolestenger
Fiskecamper for unge

• Mye kursing i kultivering/fisketiltak

Oppdrettsvirksomheten
– nye miljøutfordringer
• Oppdrettsnæringen må, som annen næringsvirksomhet,
drive innenfor miljømessige bærekraftige rammer
• En bærekraftig forvaltning av
de ville laksefiskene må videreføres
• Bestandsrettet villaksforvaltning
en forutsetning

