Lakseparasitten Gyrodactylus salaris
Hva er Gyrodactylus salaris?
Det er en liten parasitt som sitter på huden til lakseunger og spiser dem levende! Den har blitt innført
fra Sverige til Norge på 1970-tallet og tilhører dermed ikke norsk natur. Målet er å utrydde parasitten
fra hele Norge. Så langt har vi klart å fjerne parasitten fra 43 av opprinnelig 50 smittede elver!

Hvorfor må jeg passe på?
Parasitten er svært smittsom og kan overleve i flere dager under våte forhold. Dermed er det mulig å
smitte en ny elv med gjenstander som har vært i kontakt med Drivas elvevann. Gjenstander som vi
spesielt må tenke på er: fiskestenger, håver, vadebukser, agn (som sluk og fluer), båter, kajakker,
badetøy, leketøy, vanntanker i bobil, død fisk.

Hva sier lovverket?


Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal desinfiseres før de
flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag
Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen
Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg
for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr
Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig
merking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning
Vann som er hentet fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal ikke slippes
ut i andre vassdrag eller ovenfor anadrom strekning






Forholdsregler for å forhindre smitte:


Ikke flytt eller sett ut fisk i naturen uten tillatelse fra Fylkesmannen



Ikke vask eller sløy fisk på andre steder enn der du fanget den



Ikke flytt utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det



Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet
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