Skogsfjordvatn grunneierlag

GARNFISKE I SKOGSFJORDVATN
Skogsfjordvatn grunneierlag ønsker med dette å gi ut informasjon om hvilke
retningslinjer som gjelder for garnfiske i Skogsfjordvatn. Vi forutsetter at alle følger
disse retningslinjer. Vi er også glade for at de aller fleste respekterer reglene. Hvis
absolutt alle gjør det så slipper vi slike episoder som vi ikke ønsker, nemlig trekking av
ulovlig bruk.
Det vises til: Forskrift om fiske i vassdrag i Troms, jfr. Fylkesmannens
bestemmelser av 27/2-03.
§5
Fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre:
Hovedregel:
Fiske etter innlandsfisk skal foregå til de tider og med de redskaper som gjelder for fiske
etter anadrome laksefisk.
Særregler:
I følgende vatn er fiske etter innlandsfisk tillatt alle dager og hele året, men i fredningstida
for anadrome laksefisk skal fisket foregå minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome
laksefisk gyter: Tennvatnet i Tårstadvassdraget (Skånland kommune), Langvatnet i
Langvatnvassdraget (Kvæfjord kommune), Skøvatnet (Dyrøy og Sørreisa kommune),
Finnfjordvatnet i Rossfjordvassdraget (Lenvik, Målselv og Sørreisa kommuner),
Åndervatnet (Tranøy kommune), Øvre og Nedre Svanvatn i Laukhelle Lakselvvassdraget (Berg kommune), Finnsætervatnet (Berg kommune),
Grasmyrskogvatnet (Lenvik kommune), Skittenskardvatnet i Straumselvvassdraget
(Tromsø kommune), Skogsfjordvatnet (Karlsøy kommune)og Storvatnet i
Skipsfjordvassdraget (Karlsøy kommune).
§8
Fiske med garn og teiner etter innlandsfisk:
I Skogsfjordvatnet (Karlsøy kommune), Finnfjordvatnet (Lenvik, Målselv og Sørreisa
kommuner), Skøvatnet (Dyrøy og Sørreisa kommuner), Åndervatnet (Tranøy kommune)
og Øvre og Nedre Svanvatn (Berg kommune) er fiske med botngarn og teiner etter
innlandsfisk tillatt alle dager og hele året. Ved garnfiske skal største tillatte maskevidde
være 21 mm (30 omfar), og overtelna skal til enhver tid være neddubbet minimum 1 m
under overflata.

§ 10
Generelle bestemmelser for fiske med garn og teiner:
Garn og teiner (jf §§ 7 og 8) skal settes minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome
laksefisk gyter eller vandrer. Garn skal også settes minimum 50 m fra øvrige gyteelver og
gytebekker (jf § 12 for definisjon av gyteelv/gytebekk). Hvert garn skal ikke være mer enn
30 m langt. Begrensningen i garnlengde gjelder ikke det fiske som er nevnt under § 8.
§ 15
Garn, ruser, teiner og annen faststående redskap skal være tydelig merket med eierens navn
og adresse. Garn, ruser og lignende redskaper må ikke dekke mer enn en fjerdedel av
vatnets bredde på det aktuelle stedet.

Merknader fra grunneierlaget:
Det er altså fylkesmannen som har fastsatt ovennevnte regler på bakgrunn av Forskrift
fra Direktoratet for naturforvaltning. Alle regler som er relevante for Skogsfjordvatn er
tatt med ovenfor. Grunneierlaget har altså ikke myndighet til å fastsette bestemmelser
som fraviker fra dette, da det går laks, sjørøye og sjøørret opp i Skogsfjordvannet.
Grunneierlaget har et ansvar for å forvalte vannet og må selvsagt gjøre det i samsvar
med loven. Det er mange aktive sportsfiskere som er meget opptatt av å hindre ulovlig
garnfiske. Hvis disse tipser grunneierlaget om ulovlig fiske, eller vårt oppsyn ser
åpenbart ulovlig fiske uten å reagere, så vil det kunne brukes mot grunneierlaget at vi
ikke forvalter vannet.
Neste gang forskriften skal reguleres kan grunneierlaget komme med høringsuttalelse.
Fylkesmannen har sagt at de vil legge vekt på høringsuttalelser, dersom det finnes en
lokal organisering og drift av vassdraget, og at ønskene ikke strider mot Direktoratets
retningslinjer.
Her ser vi nytten av å ha et grunneierlag, det samme har vi sett i tilfeller når våre
grunneieres eiendomsrett er truet, enten ved grensetvister med nabobygder eller av
jeger og fiskerforeninger.

Med hilsen og ønske om fortsatt og varig utbytte av Skogsfjordvatnet

Styret i grunneierlaget:
Alf Lorentsen (leder), Laina Dalsbø, May-Ann Leithe, Jan Lavold, Svein-Olav
Svendsen, Mari-Ann Myrvang.

