Skogsfjordvatn grunneierlag 11/11-07.
Skogsfjordvatn
9130 Hansnes

Til: Fylkesmannen i Troms
V/Fiskeriforvalter

INNSPILL VEDR. NY FORSKRIFT FOR FISKE I VASSDRAG
Det vises til deres brev av 151007, samt retningslinjer fra Direktoratet for naturforvaltning.
Skogsfjordvatn grunneierlag har på et godt besøkt folkemøte i bygda den 10/11 orientert om
grunnlaget for nye forskrifter, samt mottatt innspill til hvordan de nye forskriftene bør bli.
Etter dette folkemøtet har styret for Skogsfjordvatn grunneierlag på vegne av
rettighetshaverne vedtatt følgende uttalelse som innspill til Fylkesmannen:
Rettighetshaverne ved Skogsfjordvatn er godt organisert gjennom et aktivt grunneierlag og et
elveeierlag. Vi mener å oppfylle Direktoratets krav til ”tilfredstillende lokal organisering”.
Grunneierlaget representerer alle rettighetshaverne, årsmøtet kan gjøre bindende beslutninger
for vassdraget. Det føres og rapporteres fangststatistikk, det er etablert lokalt oppsyn og
grunneierne bruker sine erfaringer og lokalkunnskap for å vurdere bestandsutviklingen. Vi er
også åpen for faglig bistand til å vurdere dette. På denne bakgrunn ønsker grunneierlaget at
fylkesmannen legger opp til at det kan utarbeides lokale fiskeregler for vassdraget.
Grunneierlaget vil i så fall legge opp til regler som er i samsvar med Direktoratets
overordnede mål, samt sikre en forsvarlig beskatning.
Dersom det ikke gis tillatelse til ovennevnte, ber grunneierlaget likevel om at det gjøres en
endring i forhold til nåværende Forskrift. Her vises til Forskriftens § 8 vedr. adgang til fiske
med botngarn. Grunneierlaget ber om at største tillatte maskevidde 21mm økes til 24mm for
fiske i Skogsfjordvatn.
Grunneierlaget viser til at dette ikke vil øke beskatningen av laks. Det er betydelige mengder
av røye og ørret (ikke anadrome fiskeslag) i vannet. Særlig har man registrert en utvikling
med økende ørretbestand. Det er også registrert en utvikling med at røyebestanden har blitt
finere. Det er større andel større røye enn for noen år siden. Begrunnelsen for forslag til
ovennevnte endring er da at rettighetshaverne og bygda bedre skal kunne høste av de ressurser
som vannet gir. Uttaket og fiskereglene må da over tid kunne justeres i takt med utviklingen
av bestanden. Det er innlandsfisken som er den mest attraktive ressurs i vannet, og
fiskereglene må ta høyde for at det gis mulighet til å utnytte dette.
Vi håper fylkesmannen vil ta hensyn til denne anmodningen. Det vil i så fall stimulere til
større entusiasme i forhold til å forvalte vannet, hvis man lokalt gis en mulighet til å påvirke
reglene, og får et forsvarlig grunnlag for en forvaltningsmessig riktig høsting av ressursene.
Med hilsen
For Skogsfjordvatn grunneierlag
Alf Lorentsen/leder.

