- Laksetelleren er en viktig investering
- Det å få installert en lakseteller er en viktig investering siden det stadig blir strengere
krav til forvaltningen av villaksen, sier Yngve Nilsen i Vest-Finnmark jeger- og
fiskerforening. For mange elveeiere blir det for dyrt, og han oppfordrer derfor det
offentlige til å støtte deler av kostnadene.
Elisabeth Nodland
Det å kunne få et nøyaktig estimat på hvor mange laks som vandrer opp i elvene er fult mulig.
Utstyret har vært på markedet i 15 år, men få elveeiere i Norge har valgt å ta denne
investeringen. Over 200 laksetellere av typen Riverwatcher, som er utviklet av
utstyrsleverandøren Vaki, har blitt solgt. Kun to av dem er solgt til bruk i norske elver. Den
ene laksetelleren er installert i Repparfjordelven og den andre i Stabburselva. Begge elvene
ligger i Finnmark.
- Det er de høye investeringskostnadene som er den største årsaken til at det ikke er flere
norske elver med laksetellere i, mener Yngve Nilsen i Vest-Finnmark jeger- og
fiskerforening. Han er med på å forpakte Repparfjordelven, og foreningen har tatt hele
investeringskostnadene av egen lomme. Grunnen til at vi valgte å installere en lakseteller er at
det stadig blir strengere krav til forvaltningen av villaks, samtidig som den på en svært enkel
måte dokumenterer alt som beveger seg opp i elven.
- For å få et komplett tellesystem i elven må man ut med om lag 400.000 kroner, og det er i
mange tilfeller alt for dyrt for en enkelt person å punge ut med, sier Nilsen. Det offentlige
burde absolutt være mer interessert i å støtte deler av en slik investering, og spesielt siden
Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare villaksen, mener han.
- Svært fornøyd
Tross i pris er han svært fornøyd med investeringen.
- Laksetelleren er utrolig enkel å bruke og den er rett og slett et fantastisk verktøy, sier Nilsen.
Vi får på en enkel måte vite eksakt hvor mange laks som vandrer opp i elven. Laksetelleren
fotograferer hver enkelt fisk, og ut fra bildene kan vi artsbestemme fisken, kjønnsbestemme
den og se om det er villaks eller rømt oppdrettslaks. I tillegg får vi alle andre data som når den
vandret opp, vanntemperatur etc. Jeg vil derfor oppfordre myndighetene til å se nytten av å
kunne være lempelige med å bidra til at flere lakseelver får slikt utstyr.
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