18.01.2006

PRESSEMELDING
Som et tiltak for å sikre levedyktigheten til prosjektet ”Kompensasjon for avståelse av bruk av
kilenotrettigheter” foreslo Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) i fjor høst at elveeierlagene i de
største elvene rundt Trondheimsfjorden innførte et såkalt ”Trondheimsfjordkort” fra og med
sesongen 2006. Dette kortet måtte kjøpes av alle som skulle fiske laks i en av de elvene som
vedtok ordningen. Kortet skulle koste 250,- kroner, og gjelde for hele sesongen og for alle
elvene.
Forslaget om et slikt Trondheimsfjordkort har blitt dårlig mottatt i enkelte kretser, og særlig
Norges Jeger- og Fiskeforbund gikk aktivt ut i media og kritiserte en slik ordning. ErT har tatt
alle innspill til Trondheimsfjordkortet, både negative og positive, til etterretning, og har bl.a.
avholdt et møte med fylkesstyrene i NJFF Nord- og Sør-Trøndelag samt de lokale jeger- og
fiskeforeningene i de gjeldende elvene.
Etter en totalvurdering vedtok styret i Elvene rundt Trondheimsfjorden på styremøte i går
at innføringen av Trondheimsfjordkortet utsettes til sesongen 2007.
I 2005 hadde ErT en støtteordning der sportsfiskere frivillig kunne betale 500,- kroner til
prosjektet. Deltakerne i denne ordningen fikk navnet sitt oppført på vår liste over støttespillere
på www.elvene.no, en ErT-pin samt et lodd i trekningen av fluefiskeutstyr. Pga. manglende
kapasitet ble denne ordningen knapt nok markedsført og det aktive innsalget var fraværende.
Likevel kom det inn over 150.000,- kroner gjennom frivillige innbetalinger fra sportsfiskere i
2005.
Denne frivillige ordningen vil nå bli videreført i 2006, og med bedre markedsføring og
forhåpentligvis litt dra-hjelp fra NJFF, håper vi å nå mer effektivt ut til sportsfiskerne og dermed
øke inntektene fra denne ordningen. Det vil bli trukket ut vinnere av flotte premier, bl.a. en
fiskeuke i Orkla for inntil 4 personer med overnatting.
Videre vil ErT fortsette arbeidet for å øke bidraget fra elveeiere og andre lokale aktører som har
glede av attraktive og bærekraftige lakseelver.
Resultatene fra 2005 gir oss ihvertfall gode innsalgsargument: Sjøfangstene gikk ned med 46
tonn, mens elvefangstene økte med 27 tonn. Dette er tall som bør minne alle på om det
biologiske aspektet ved prosjektet, og at Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA) i mai i fjor
omtalte ErTs prosjekt som ”det beste som er gjort for laksen i trønderske elver på over 25
år.”
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