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Vedtak om fiskeregler for Driva 2017
Vi viser til brev av 4.11.2016 fra Sunndal kommune om fiskeregler for
Drivavassdraget i 2017.
I brevet framgår det at Sunndal kommune, Sunndal JFF og fiskerettighetshavere ønsker følgende
fiskeregler for hele Driva:

Hele vassdraget:
Fisketid: f.o.m. 1. juni – t.o.m. 15. september
Laks: ingen fangstbegrensninger
Sjøørret: totalfredning + utsettingspåbud

Nedenfor fiskesperra
Tillatte redskaper: sluk, spinner, wobbler, flue, mark (minimum 13 mm åpning fra krokspiss til
skaft/stamme, tilsvarer ca. krokstørrelse 1/O)

Ovenfor fiskesperra
Tillatte redskaper: sluk, spinner, wobbler, flue, mark (ingen begrensning av krokstørrelsen).
Miljødirektoratet har mottatt innspill til søknaden fra Molde jeger- og fiskerforening og
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Molde JFF foreslår å sette fredningssonen fra fiskesperra til Unlendhølen, stanse fisket oppstrøms
fiskesperra, nattefredning fra 1. august til 15. september og at markfiske blir forbudt.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal foreslår fisketid fra 01.06 til 15.09, forbud mot bruk av mark,
nattestenging (kl 24:00 – 06:00) fra 15. juli til 15. september, fredningssone mellom Romfo bru og
(1) hengebrua over Myrahølen på Vermøy eller (2) ved kraftlinja over Unlendhølen. Fylkesmannen
bemerker videre at det i 2016, med utvidet sesong, bare er rapportert fangst av 550 kg sjøørret, og
at man grunnet usikkerhet om bestandstilstanden ikke bør tillate fiske oppstrøms fiskesperra i 2017.
Fylkesmannen mener man kan ta spørsmålet opp til ny vurdering i 2018 når man har mer kunnskap
om bestanden
Direktoratets vurdering.
Driva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. En fiskesperre er bygget som et ledd i
den nasjonal målsetning i å bekjempe lakseparasitten. Sperra vil redusere:
 Parasittens utbredelsesområde i vassdraget.
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Omfanget av en kjemisk bekjempelse.
Smittepresset til nærliggende vassdrag.

Ved byggingen av fiskesperra er sjøørret og laks avskåret fra gyteområdene i de midtre og øvre
deler av Drivavassdraget. Som et langsiktig bevaringstiltak vil kjønnsmoden sjøørret bli tatt ut under
fiskesperra, individuelt merket, gentestet, saltbehandlet og flyttet oppstrøms sperra slik at de
seinere kan gyte og på denne måten bidra til å opprettholde produksjon av sjøørret i vassdraget.
Siden vassdraget er infisert med G. salaris er det ikke en målsetning at laksebestanden skal nå
gytebestandsmålet fastsatt for elva.
I handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016 (Miljødirektoratet
og Mattilsynet, 2014) framgår det at "For å holde antall parasittverter nede tillates elvefiske og
fiske i sjøen nær infiserte vassdrag. Åpning av fiske gjøres av Miljødirektoratet, Mattilsynet og
lokale aktører. Forsvarlige rutiner for desinfeksjon av utstyr skal være etablert. Dersom pålegg og
rutiner ikke følges, skal det vurderes å stanse elvefisket".
Som en del av bekjempelsen og smitteforebyggingen har Mattilsynet vedtatt en
kontrollområdeforskrift for å forebygge, begrense og utrydde Gyrodactylus salaris i smitteregionen.
Forskriften forbyr fiske med ethvert redskap innenfor bekjempingsområdet. Mattilsynet kan
imidlertid godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å
forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr. Som det framgår av handlingsplanen
mot G. salaris veier direktoratet de ulike hensyn opp mot hverandre i vurderingen av hvorvidt fiske i
infiserte vassdrag skal tillates eller ikke. Selv om det av smittemessige årsaker er et ønske om å
holde antallet parasittverter lavt, må dette vurderes mot den økningen i smitterisiko et fiske
medfører.
I vurderingene om et fiske skal tillates i infiserte vassdrag legger direktoratet og Mattilsynet blant
annet vekt på at vassdraget:
 Har en tilfredsstillende organisering av fiskerettighetshaverne.
 Har etablert rutiner for god fangstrapportering.
 Har etablert forsvarlige rutiner for desinfisering av fiskeredskaper etter avsluttet fiske.
Mattilsynets kontrollområdeforskrift forutsetter at forsvarlige rutiner for desinfeksjon av utstyr skal
være etablert før et fiske kan tillates. Direktoratet forutsetter at rettighetshavere som tillater fiske
fra sine eiendommer tilbyr, eller inngår i, en desinfiseringsordning som er godkjent av Mattilsynet.
Vedtak: Miljødirektoratet fastsetter nye fiskeregler for fiske etter laks og sjøørret i Driva fra
sesongen 2017. Ny fisketid for laks i Driva er 1.juni – 15. september fra grense elv-sjø og opp til
hengebrua ved Vermøy. Det åpnes ikke for å fiske sjøørret. Markfiske tillates ikke. Fra 1.august
til 15. september er det ikke tillatt å fiske i perioden fra kl 24:00 til 06:00. Det etableres en
fredningssone fra Romfo bru og ned til hengebrua ved Vermøy. Oppstrøms Romfo bru er det
tillatt å fiske etter innlandsfisk fra 1. juni til 31. august. Minstemål 15 cm. Markfiske skal utøves
med sirkelkrok. All merket fisk som fanges oppstrøms fiskesperra skal settes tilbake.
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Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Raoul Bierach
seksjonsleder

Helge Axel Dyrendal
Seniorrådgiver
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