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Vi tar vare på laksen!
Rettighetshaverne i lakseelvene får større ansvar for villaksen. I Trondheimsfjordselvene forsøker vi å ta dette ansvaret på alvor. Organisasjonen Elvene rundt
Trondheimsfjorden (ErT) samler rettighetshaverne i elvene rundt fjorden til et
felles løft for villaksen. Dette har gjort oss i stand til å sette i gang den omfattende
oppleien av kilenøter i Trondheimsfjorden, et nybrottsarbeid som forskere mener
er det beste som er gjort for laksen i trønderske elver på over 25 år. En rapport
fra NINA viser at ErT bidro til betydelig mer laks i elvene og 24 % økt gyting i
2005-sesongen!
Avtalen med kilenotfiskerne utløper i 2009. Da vil vi legge fram en grundig evalueringsrapport for prosjektet. Vi arbeider hardt for å samle inn ca NOK 4,5 mill
hvert år for å holde kilenøtene på land. Det er meget viktig at vi klarer dette de
resterende 3 sesongene av prosjektet. Derfor oppfordrer vi alle villaksvenner til å
gi sitt bidrag. Les mer om dette på baksiden av brosjyren.
Den beste måten å sikre villaksen og laksefiskemulighetene på fremover er å
bidra til mest mulig vill laks i elvene. Nye undersøkelser kan tyde på at det trengs
mer laks på gytegrunnene i flere av elvene rundt Trondheimsfjorden. Derfor er
videreføring av oppleieordningen viktig. Samtidig kan sportsfiskerne bidra gjennom å ta livet av færre laks. Om du slipper ut en hunlaks på 8 kg, vil den legge
mange tusen egg og gi liv til tusenvis av laksunger.
Forskning viser at fang og slipp gjennomført på en god måte medfører at fisken
med svært stor sannsynlighet overlever. Dersom fisken er kroket dypt og blør
tydelig fra gjellene, må fisken avlives. Fang og slipp-fiske etter laks når vannet er
svært varmt, over 18˚C , er forbundet med større dødelighet. Om du fisker under
slike forhold bør du være forsiktig med å praktisere fang og slipp.
Skitt fiske!
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Gjenutsetting - Følg disse rådene:
»

Unngå å kjøre fisken så lenge at den er helt utslitt. Få den inn mot land 		
fortest mulig.

»

Ikke trekk fisken inn på tørt land, ikke bruk klepp eller tailer. Håv kan			
brukes, men bør ha knuteløst nett.

»

Ikke ta fisken ut av vannet mer enn nødvendig. Kontroller fisken uten å 		
løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen.

»

Pass på så du ikke klemmer fisken for hardt, for eksempel i vitale 				
organer i buken. Ikke løft fisken ut av vannet etter halen – da kan 			
ryggen brekke!

»

Ta kroken ut av fiskens munn, bruk gjerne en krokløsertang som 				
forenkler dette! Dersom kroken sitter vanskelig til er det bedre å klippe av 		
fortommen og la kroken sitte igjen.

»

Når kroken er ute, snu fisken på rett kjøl i vannet og ta den ut på et 			
dypere, strømrikt sted. Se at gjellelokkene beveger seg.

»

Ta en kjapp måling av lengden med et målebånd og ta et foto om du 		
ønsker det. Få en kamerat til å ta bilder. Ha fisken mest mulig i vann!

Fortsett å assistere fisken mens den kommer til hektene. Etter en liten 		
		stund vil fisken få mer krefter og automatisk forsøke å komme løs.
»
»

Da er tiden for å slippe den fri. Hvilken opplevelse å se den søke ut på dypet!

For å hjelpe til med gjenutsetting:
»

En god krokløsertang er nødvendig.

»

De som fisker med mark må være spesielt påpasselige. Det er vist at fisk 		
fanget på mark langt oftere kroker dypere og har lavere overlevelsesgrad 		
ved 		gjenutsetting

»

Noen anbefaler også å klemme ned mothakene på krokene fordi dette 		
forenkler krokløsningen.
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Bli støttespiller til Elvene rundt Trondheimsfjorden!
Bruk vår sikre og brukervennlige betalingsløsning på Internett og gi
ditt bidrag med VISA eller MasterCard.
Alle våre støttespillere får navnet sitt oppført på støttespillerlisten
på www.elvene.no. Dersom du gir 500 kr eller mer vil du i tillegg få
tilsendt ErT pin og klistremerke og delta i
utlodning av flotte sportsfiskepremier!
Les mer om Elvene rundt Trondheimsfjorden og finn ut hvordan du
kan bidra til mer laks i elvene på følgende adresse:
www.elvene.no
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