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Innspill til planlagt overvåkning i Førdefjorden. 

  

Viser til brev av 28.01.2020 (ref 2019/348).  

 

Forslaget til overvåkningsprogram planlegger å overvåke smoltutgangen fra elver i området ved hjelp 

av utplasserte videokamera på egnete steder i vassdragene. Dette er nærmere beskrevet i et notat 

utarbeidet av Anders Lamberg (Vedlegg A6). Vi er enige i at dette vil være en egnet metode for å 

bestemme tidsmessig utstrekning av smoltutvandringen, og at det også vil gi et relativt mål for når 

smoltutgangen er på det høyeste, og slik sett vil være egnet til å definere sårbare perioder hvor 

potensiell skadelig aktivitet bør unngås. 

Forslaget legger imidlertid ikke opp til videre undersøkelser utover dette av sårbarhet for påvirkning 
av bestander av laksefisk. Det hadde vært relevant, og viktig etter vårt syn, å kartlegge videre 
vandring ut av vassdraget og ut av fjorden for laksesmolt. Videre vil det være av betydning å 
kartlegge sjøaurens bruk av arealer i fjorden. I tillegg hadde det vært relevant å overvåke hvordan 
laks på vei tilbake til vassdragene vandrer gjennom fjorden, og hvordan disse eventuelt vil kunne 
påvirkes av aktiviteten. Slike studier kan gjennomføres ved hjelp av akustisk telemetri.  

Vi vil derfor anføre at selv om forslaget til overvåkningsprogram for laksefisk tilfredsstiller 
Miljødirektoratets minimumskrav om kartlegging av smoltutvandring som er nevnt spesifikt i 
tillatelsen, kan det ikke sies å oppfylle det mer generelle kravet om å «Dokumentere eventuelle 
effekter på sårbare/viktige arter og naturtyper i Førdefjorden og på fjordens økosystem, herunder i 
nærliggende vassdrag» som er nevnt i tillatelsen.»  Vi vil anbefale at programmet videreutvikles og 
utvides til å omfatte de momentene som er anført ovenfor. 

Vennlig hilsen 

 

Geir Huse      Jan Atle Knutsen 

Forskningsdirektør     Programleder 

 

 


