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Reisa Elvelag           

Adresse: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

E-post: post@reisaelva.no        Dato: 03.08.2020 

 
 

Midtsesongevaluering Reisaelva 2020 

 
Evalueringen er skissert etter notat fra NINA av 30.juni 2015 og inneholder 3 deler; A, B og C hvor 

del A er et regneark over sannsynlig gytemålsoppnåelse i sesongen 2020. Del B er en kvalitativ 

beskrivelse av andre faktorer som kan påvirke gytemålsoppnåelse (annet enn innrapportert fangst), og 

del C er en samlet vurdering av måloppnåelse og eventuelle tiltak som skal iverksettes. 

 

Del A: 

Se vedlegg 1 og 2 for rådata og regnearkrapport. 

Vår vurdering av del A:  

Fangsttallene per 31.07.2020 viser at det er fanget/sluppet ut totalt 3 039 kg laks i Reisaelva. Av det 

totale antallet er det sluppet ut 2 055,5 kg storlaks. Snittvekten på laksen til nå er på ca. 6,8 kg. 

Resultatet så langt betyr et avvik på + 1 565 kg i forhold til gytebestandsmålet for et normalt år og 

+550 kg for et tidlig år.  

MIDTSESONGEVALUERING AV LAKSEFISKET 2020

208.Z Reisaelva Avtalt evalueringsdato:

Evaluering i uke

Gytebestandsmål 3 652         kg Dato for innhenting av statistikk:

AVLIVET LAKS Smålaks Mellomlaks Storlaks

< 3 kg 3,0-6,9 kg  ≥ 7,0 kg

Hvor mange kg er rapportert avlivet ved dato for evaluering? 183,7 kg 172,3 kg 484,9 kg

Hvor stor del av fangsten tror dere er rapportert? 80 % 80 % 80 %

Antatt andel hunner pr. vektklasse i avlivet fangst 10 70 55 %

Estimert mengde avlivet hunnlaks 23,0 150,8 333,4

GJENUTSATT LAKS Smålaks Mellomlaks Storlaks

< 3 kg 3,0-6,9 kg  ≥ 7,0 kg

Hvor mange kg er rapportert gjenutsatt ved dato for evaluering 50,3 kg 94,6 kg 2055,5 kg

Hvor stor del av gjenutsatt fisk tror dere er rapportert? 80 % 80 % 80 %

Antatt andel hunner pr. vektklasse hos gjenutsatt fisk 10 75 60 %

Estimert mengde gjenutsatt hunnlaks 6,3 88,7 1541,6

RESULTAT Tidlig år Normalt år Seint år

Forventet gytebestand ved sesongslutt 4 202       kg 5 216           kg 11 515   kg

Avvik fra gytebestandsmålet 550           kg 1 565           kg 7 863      kg

Forventet gytebestand som prosent av gytebestandsmålet 115           % 143              % 315         %
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Tallene må likevel sees i sammenheng med at sesongen først startet 10. juli og at en 

midtsesongevaluering 31. juli er senere enn normalt (evaluering etter 22 fiskedøgn). 

Midtsesongevalueringen i 2019 ble foretatt 22. juli med sesongstart 1. juli (evaluering etter 22 

fiskedøgn). Erfaringer fra de siste årene tilsier at hovedmengden av laks tas de to første ukene av 

sesongen. Ser man på fjorårets midtsesongevaluering viste den at gjeldende fiskeregulering kunne 

opprettholdes. Likevel valgte styret å innføre tiltak med totalfredning av all laks over 5 kg, da det 

erfaringsmessig er dårligere fangst i august og dermed usikkert om gytebestandsmålet ville nås. 

Gytefisktellingen på høsten viste kun 50,34% av gytebestandsmålet. 

Fangsttallene per 22.07.2020 etter kun 13 dagers fiske viste et totalt antall på 2 362 kg. Til 

sammenligning var det totale antallet på 2 225 kg under fjorårets midtsesongevaluering 22 juli og på 

1995 kg etter 13 dagers fiske.  

Ifølge handlingsreglene i veileder for midtsesongevaluering fastsatt av Miljødirektoratet vil gjeldende 

fiskeregulering kunne opprettholdes basert på gjeldende fangsttall. Gytebestandsnivået ser ut til å bli 

nådd med nåværende beskatning, dersom man kun baserer seg på tilgjengelige fangsttall.  

 

Del B: 

Generelt: 

Fisket i Reisaelva har i sesongen 2020 vært utført etter samme fiskeordning som i sesongene 2015-

2019 etter vedtektsendringer for Reisaelva gjennom jordskiftedom av 2013. Det ble da innført en 

døgnkortordning med totalt 220 døgnkort tilgjengelig per dag i sesongen. Disse døgnkortene deles 

mellom rettighetshaverne i elven. De innenbygds fiskeberettigede har tilgang til 40% og grunneiere (til 

eget fiske og til salg til eksterne) har tilgang til 60% av døgnkortene. Den generelle konsekvensen av 

den nye ordningen er at fiskepresset totalt sett er vesentlig lavere enn i sesongene før 2015. Før 2015 

var det ikke begrensninger på antall innenbygdsfiskere samt mye større tilgjengelighet for utenbygds 

fiskere som ønsket å fiske i Reisaelva. De eneste endringene som har vært de senere årene er enkelte 

mindre justeringer av fiskereglene. Foran 2020 sesongen ble nedre del av elven delt inn i 10 soner for 

innenbygdsfiskere og var dermed ikke en samlet sone som i 2019.  

Kortsalget til nå i 2020 er noe mindre enn i perioden 2017-2019. Dette skyldes nok i hovedsak 

usikkerheten pandemien Covid-19 har skapt og de reisereguleringer som har kommet i lys av den 

alvorlige situasjonen i verden. Fisketrykket er derfor lavere enn de tre siste årene, men likevel høyere 

sammenlignet med sesongene 2016 og 2015, da fiskeordningen var helt ny. Fisketrykket er likevel 

ikke i nærheten av 220 fiskere daglig, da store deler av grunneierkvoten 60% ikke blir benyttet/solgt 

grunnet vanskelig salgbare kort/ dårlige fiskeplasser på eiendommene, og at det blant lokale 

fiskeberettigede tas ut en del kort som ikke benyttes.  



 

Side 3 av 6 
 

Anslått fiskepress basert på observasjon av oppsynet og av daglig leder anslås til en plass rundt ca. 70-

80 daglige fiskere. Dette varierer veldig og erfaringsmessig er fisketrykket størst i helgene. Det er også 

stor variasjon i hvor lenge den enkelte fisker. Erfaringen tilsier at mange av de fiskeberettigede kun 

fisker korte perioder av døgnet, mens utenbygds fiskere med dagskort fisker mer intensivt.  

Tyvfiske: 

Reisaelva har etter ny fiskeordning ble innført grunnet jordskiftesaken 2013 vært preget av stor 

misnøye blant brukere (grunneiere og lokale fiskeberettigede) i forhold til begrensningene som ble 

pålagt fiskere. Dette kan potensielt medføre at en andel av disse ikke ønsker å forholde seg til 

gjeldende regler og heller velger å fiske «som før». Dette er per definisjon tyvfiske, og kan potensielt 

føre til større press på bestanden enn ønskelig. Det er likevel en oppfatning om at misnøyen har avtatt 

de siste årene og at de fleste forholder seg til gjeldende regelverk.  

I årets sesong er det så langt ikke gjort beslag av garn. Oppsynet får stadig inn tips om tyvfiskere i 

forkant av sesongen, uten at disse er blitt tatt i aktiv fisking. Basert på oppsynsrapporter virker tyvfiske 

å være på omtrent samme nivå som i de siste sesongene.  

Vannstand og vanntemperatur: 

Det har vært god vannstand i Reisaelva så langt denne sesongen som følge av senere snøsmelting enn 

normalt. Høyeste registrerte vannstand ved målestasjon ved Svartfossberget var på nivå over 10-

årsflom (5,05m) 2. juni. Fra flomtoppen i starten av juni har vannstanden sunket gradvis utover i juli. 

Vannstanden har vært like over gjennomsnittet frem til rundt 20. juli. Fra 20-23. juli økte vannstanden 

raskt som følge av kraftig nedbør. På det høyeste var vannstanden i denne perioden ca. 3,5m. Etter 

dagene med nedbør falt elven raskt tilbake og ligger på ca. 2,2 m den 31. juli, noe som er litt over 

normalen på denne tiden av året. 

 

Figur 1: Vannstanden i Reisaelva ved målestasjonen ved Svartfossberget i juni og juli. 
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Figur 2: Vannføringen i Reisaelva sesongen 2020. 

Fra flomtoppen i starten av juni har vanntemperaturen i Reisaelva steget gradivs. Temperaturen har 

gått fra i overkant av 2,5°C i starten av juni til ca. 10°C ved lakseåpning 10. juli. Ved 

midtsesongevalueringen 31. juli var vanntemperaturen ca. 14°C. 

 

 

Figur 3: Vanntemperaturen i Reisaelva sesongen 2020. 
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Drivtelling:  

Som en del av vurderingen om måloppnåelse av gytebestand ble det gjennomført drivtelling av enkelte 

elvestrekker både i øvre og nedre del av elva. I øvre del av elven, som refereres til «Øverelva» (sone 

11-19) har det de siste årene blitt tatt lite laks og det har vært lite laks på gytefisktellingene om høsten. 

Fangstrapportene for 2020 viser samme trend i denne delen av elven. Det er til nå i sesongen tatt i 

underkant av 300 kg laks i «Øverelva». På bakgrunn av dette ble det bestemt at fiskeplassene i sone 19 

fra Øverfossen og ned til Nedrefoss skulle drivtelles. Konklusjonen er nedslående med kun 8 

observerte storlaks og 6 smålaks. Sikten for drivtelling var medium. Resultatet gir likevel en pekepinn 

på situasjonen i denne delen av elven, som normalt sett er av de viktigste gyteområdene for laksen.  

Nedre del av elven, omtalt som «Nerelva» (sone 1-10) har hatt brukbare fangster så langt i sesongen 

og er fullt på høyde med de senere årene. Her ble det drivtelt i sone 4 og 5 fra Bergmobrua og ned til 

Tørfoss. Totalt 25 storlaks og 4 smålaks ble observert. Sikten var dårlig, fra 1-4m. Det ble observert en 

god del blanklaks.  

Tellingen som er gjort gir kun en pekepinn på hva som befinner seg i elven. Det ble også i fjor drivtelt 

enkelte strekker som følge av pukkellaksinvasjonen. Da ble det registrert relativt lite laks, men en god 

del sjøørret. Denne tellingen ble gjort i starten av august. Drivtelling midt i sesongen er noe som vil 

følges opp i årene fremover både til bruk i midtsesongevalueringen, men også for kontroll ved innsig 

av pukkellaks, da spesielt i oddetallårene.  

 

Vår vurdering av del B:  

Første halvdel av fiskesesongen 2020 (10-31.juli) har vært preget av varierende vær fra dager med 

kald nordavind til varme sommerdager. Vannstanden i elva har vært litt over normalen og det har 

generelt vært gode forhold for fiske i åpningen av sesongen. Det har kun vært en 3-4 dagers periode 

rundt 20. juli der vannstanden har vært så høy at de fleste fiskeplassene ikke var egnet for fiske.  

Basert på både fangsttall, drivtelling og observasjoner fra fiskere så er situasjonen i «Øverelva» svært 

bekymringsfull. Årets situasjon er ikke noe engangstilfelle og føyer seg inn i en negativ trend man har 

sett konturene av de siste årene. Det vil derfor vurderes innføring av tiltak i «Øverelva», selv om det 

totale bildet ved midtsesongevalueringen er innenfor måloppnåelse.  

Det rapporteres om lite fangster hos sjølaksefiskerne i Reisafjorden sammenlignet med de to siste 

sesongene. Det har i år som i fjor også vært observasjoner og felling av sel i Reisaelva. Det ble skutt 

en sel på høsten i 2019 og observert 3 sel da isen gikk nå i vår. Det ble søkt om fellingstillatelse og til 

nå er det skutt 2 sel. Hvor stor innvirkning selen har på fangsttallene er vanskelig å konkludere med. 

Enkelte laks som fanges i sesongen har stygge sår som kan stamme fra angrep av sel eller andre 

predatorer.  
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Del C: 

Vår samlede vurdering av midtsesongevalueringen er at Reisaelva i 2020 er i en slik situasjon at det 

bør vurderes å gjøres tiltak i hele eller deler av «Øverelva» (sone 11-19). «Nerelva» derimot ser 

brukbar ut med tanke på fangsttallene og kan i utgangspunktet opprettholde gjeldende fiskeregulering 

(handlingsregel 2). Bakgrunnen for denne vurderingen baserer seg på de dårlige resultatene fra 

«Øverelva», både tallene fra årets fangstrapportering og drivtelling, men også resultatene de senere 

årene. Det kommer også bemerkninger fra fiskere i «Øverelva» om at det sees svært lite laks.  

Styret i Reisa Elvelag vil ha et møte i uke 32 for å diskutere iverksettelse av eventuelle tiltak. Det er 

spesielt innføring av tiltak i øvre del av elven som vil være aktuelt.  

 

Vår konklusjon del C:  

Fangsttallene til nå i sesongen tyder på en sesong som overgår fjorårets resultat. Dette i seg selv er 

positivt, men fangsttallene er likevel såpass lav sammenlignet med perioden rundt 2010, at Reisa 

Elvelag er nødt til å følge situasjonen nøye også i tiden fremover. Det er spesielt i øvre del av elven 

det er kritisk, og behovet for ytterligere reguleringer bør vurderes.  

Fylkesmannen vil bli orientert om det vedtas å iverksettes tiltak etter møte nå i uke 32.     

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hermann O. Hermansen 

Daglig leder  

Reisa Elvelag 


