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I tillegg har Rune Krogdahl, Orkla Fellesforvaltning fungert som sekretariat. 
 
Generelt: 
Dette har vært det sjette driftsåret til ErT og det første året etter at man avsluttet 
oppleie av kilenøter og kilenotretter i sjøen. 
 
Formålet til Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) er å sikre og bygge opp den Nord-
Atlantiske laksestammen, for der igjennom både å sikre og øke verdiskapningen i de 
trønderske laksedalførene. 
ErT er en paraplyorganisasjon for elveeierlagene rundt Trondheimsfjorden i Nord og 
Sør-Trøndelag. Organisasjonen består av Verdalselva, Stjørdalselva, Skauga, 
Nidelva, Gaula og Orkla. Flere mindre elver har også vært med og bidratt og nytt 
godt av oppleieordningen. 
Det at elver i et helt fjordsystem i to fylker har gått sammen for å sikre bestanden og 
derigjennom mulighet for økt verdiskapning, har vakt betydelig interesse både 
nasjonalt og internasjonalt.  
Etter at oppleieprosketet er avsluttet er det vedtatt å videreføre ErT, da det fortsatt er 
mange viktige felles oppgaver som med fordel kan gjøres igjennom en paraply-
organisajon.  
 
 I 2010 er det sendt inn en del innspill/svar på høringer som angår to eller flere elver i 
fjorden. Vi har jobbet med å få i gang to større sjøørret-prosjekter, ett i samarbeid 
med NIVA/NINA(TRAUST) og et i samarbeid med en organisasjon for elver i Moray 
Firth i Skottland(Northern Periphery).  
 
ErT samarbeider videre om forvaltningsoppgaver som fastsetting av fiskeregler, 
arbeid opp mot organisasjoner og myndigheter, samt markedsføring. Og i 2010 har 
man ikke minst opprettholdt et fokus på oppdrettsnæringa og de ulike 
miljøproblemene som følge av oppdrett.  
 
Nye fiskeregler i elv og sjø 
Siste års fangster har vist hvor viktig det er at sjøfiske starter så sent som mulig. 
Derfor har vi vært meget aktive nå når reguleringene både i elv og sjø revideres. Vi 
har bidratt med flere innspill(møter, brev og telefoner), både til DN og Fylkesmannen i 
Sør- og Nord Trøndelag.  
Vi sendte inn brev både sammen med Norske Lakseelver og Redd Villaksen Norge til 
DN vedrørende fiskereglene i elv og sjø. I tillegg sendte vi inn et høringssvar for 
reglene i sjø for nord- og sør-Trøndelag.  



 
Laks og verdiskapning i Trondheimsfjorden 
Prosjekt som eies av ErT og er finansiert av Norges Forskningsråd. Daglig leder i 
OFF fungerer som prosjektleder sammen med styreleder Jon Kjelden. Prosjektet har 
i fire år evaluert effektene av oppleietiltaket, både biologiske og 
samfunnsøkonomiske. Forskningsinstitusjonene NINA Lillehammer, NINA Trondheim 
og UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap) på Ås deltar sammen med Elvene 
rundt Trondheimsfjorden. I januar ble det holdt avslutningskonferanse over 2 dager 
på Stjørdalen med 180 deltakere. I løpet av februar ble rapporten til Forskingsrådet 
sluttført.  
 
Lakse og innlandsfiskeloven 
Her er det ikke skjedd noe nytt i 2010 annet enn at vi har purret dette flere ganger.  
 
Informasjon om gjenutsetting  
Flere etterlyser informasjon om og opplæring i gjenutsetting. I 2008 ga ”Elvene rundt 
Trondheimsfjorden” ut brosjyren ”Hjelp oss å redde villaksen!”. Den går igjennom hva 
man må tenke på ved gjenutsetting og distribueres via de ulike elvene. Digital versjon 
finnes på adressen: http://www.elvene.no/ErT-info.pdf 
I 2009 trykket Norske Lakseelver(NL) og Norges Jeger- og fiskerforbund(NJFF) 
brosjyren: ”Gjenutsetting av fisk”.  
For å oppmuntre til mer gjenutsetting ga ErT t-skjorte til alle som satte ut laks over 7 
kilo.  
 
Fiskealarmen 
fiskealarmen.no var en ordning for frivillig innmelding fra fiskere som fanger vill 
laksefisk og oppdrettsfisk i elv og sjø. Ved bruk av SMS eller MMS melder en inn 
lusetall og fangst av oppdrettsfisk. Dataene vil samles og presenteres på 
fiskealarmen.no i form av kart og grafer pr region. Dessverre var det store problemer 
med den tekniske løsningen for innrapportering. Om man vil prøve et år til er usikkert.  
 
Overvåkingsprogrammet for laks i Trondheimsfjorden 
Vi har sammen vært i arbeidsmøte med DN og andre aktører for å utarbeide et 
overvåkingsprogram for Trondheimsfjorden. Etter planen skal programmet settes i 
gang fra og med sesongen 2011.  
 
Tilrettelegging for salg av fiske i utlandet  
I vår deltok vi på ”fiskermessen” Tweed Angling Fair i Skottland for å markedsføre 
laksefiske i elvene rundt Trondheimsfjorden. Messen var ved elva Tweed, helt sør i 
Skottland først på mai. Tweed Angling fair er en av skottlands største rene 
sportsfisker-messer med besøkende både fra Skottland og England. Vi hadde stand 
sammen med Fish Norway.  
 
Oppvaskmøter vedrørende merkenota i Mølnbukta 
Elvene rundt Trondheimsfjorden har i 4 år finansiert merke-gjenfangst prosjektet i 
Mølnbukt, i gjennom LOVIT-prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i 2009, men fortsatt 
har man ikke fått en sluttrapport eller evaluering fra NINA. ErT har vært skeptisk til 
dette delprosjektet og spesielt etter det kom fram at man avliver over 30% av all fisk 
som fanges. I tillegg syns vi det er svært uheldig at det er uklare skiller mellom 
næringsfiske og forsøksfiske her.  



Da det kom fram at NINA viderefører dette prosjektet for 2010 uten at sluttrapport 
eller prosjektet er evaluert ønsket vi møte med NINA og DN.  
På møte ble vi lovet av NINA at sluttrapport skal komme og at de skal evaluere hele 
prosjektet i løpet av sommeren.  
Nina mente at prosjektet var så viktig at det måtte kjøres uansett. NINA advarte om 
at hvis de trakk seg kom Havforskingsinstituttet til å ta over prosjektet.  
 
Laksefiske for alle.  
Et prosjekt som bygger på det 3-årige prosjektet ”Håndplukket Lakseturisme”, men 
retter seg mer mot hjemmemarkedet og skandinavia pga finanskrisen. 
Det var meninga dette skulle styres fra NL, deretter ErT, men det endte opp med 
Gaula F. på grunn av Eu-regler om bagatellmessig støtte. 
Derfor står Gaula Fiskeforvaltnig og Torstein Rognes som søker og prosjektleder, 
men i praksis kjøres det i gjennom ErT.   
 
Northern Periphery 
I høst var det et møte i Invernesss med organisasjon for elver i Moray Firth(MF) i 
Skottland. Hensikten er å få i gang et samarbeids - / utvekslingsprosjekt på sjøørett 
mellom ErT og denne skotske fjorden. På møtet var det enighet om at man skal 
utarbeide en prosjektsøknad på forarbeid til å utarbeid et prosjekt i  ”Northern 
Periphery”-programmet. Harald Øyen skulle sammen med lederen i MF utarbeide 
denne søknaden. Av forskjellige årsaker er dette ikke blitt gjort.  
 
Traust 
Prosjekt i samarbeid med NINA og NIVA som går på merking og sporing av smolt og 
voksen sjøørret. Dessverre er den fortsatt ikke finansiert og det har også vært noe 
bytte av folk i både NINA og NIVA så framtiden til dette prosjektet er høyst usikker.  
 
Salmoncare 
Forskingsprosjekt som drives av UMB og støttes av ErT, Norske Lakseelver og 
bondelaget.  
 
Økonomi 
I år var det ikke nødvendig med noe økonomisk bidrag fra de ulike elvene eller det 
offentlige. Vi søkte støtte om forprosjekteringa til NP- prosjektet og fikk samlet 
innvilget 100 tusen. Disse vil vi få utbetalt når forprosjekteringen er ferdig.  
Renter og god økonomistyring gjør at økonomien er god. Vi har midler på konto med 
bundet rente som har brukbar avkastning.  
 

I løpet av 2010 har tillitsvalgte i ErT deltatt og / eller presentert ErT på følgende 
konferanser/ møter/ seminar:  
Norske Lakseelver 
DN’s samrådningsmøte for lakseforvaltning     
Norsk Laksefestival, Surnadal, juni 
Tweed Angling Fair, England 
Sjøørretseminar, Inverness 
Fagrådet for Trondheimsfjorden 
NASF-auksjon, Oslo, november 
Laksealliansen, Bergen 

Mer laks til elvene 


