
Bruken av Statens 
fiskefond

Prosjektet har som målsetting å stimulere

lokale interesser til å adoptere bekker og

innsjøer, og å restaurere fiskebestander og

utbedre levevilkårene for fisk. Det er etablert

samarbeid med en rekke instanser. Lokale

interessegrupper har av prosjektet fått støtte

i form av råd, utlån av utstyr, utsettingsfisk

mm.

I prosjektperioden har det hittil vært

gjennomført tiltak i en rekke innsjøer og

bekker, og dyrelivet er vendt tilbake i tidligere

"døde" områder. Prosjektet har fungert både

som koordinator, stimulator og uttaleinstans i

vassdragssaker mm. Med dette har Bergen

kommune blitt en foregangskommune innen

fiskeforvaltning. Prosjektet fortsetter, og fikk i

2003 støtte til lokale fiskeformål.

Restaurering av sjøaurebekker
Inderøy kommune i Nord-Trøndelag har

ingen store fiskevassdrag. Det er derfor i

dette området svært viktig å ta vare på fiske-

bestandene i de små vassdragene. Inderøy

Jeger og Fiskerforening har fått støtte fra

Fiskefondet til restaurering av sjøaurebekker

i kommunen. Med stor entusiasme og god

dugnadsånd har foreninga fått liv i flere

bekker. Forurensning er stoppet, bekker er

ryddet, rogn og fisk er satt ut, fiskeplasser

for barn er anlagt og feil bygde stikkrenner

under veier er forbedret gjennom nært

samarbeide med Statens Vegvesen.

Foreninga har i tillegg informert godt om sitt

arbeid både gjennom presse og fjernsyn.
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Tilstrekkelige mengder stamfisk fanges inn

før fiskesesongen starter, og både ungfisk-

og gytefiskbestanden følges opp med tel-

linger, noe som gir gode tall for oppvandring,

fangstprosent og gjenværende gytebestand.

Interessen for elva utvikles ved åpne fiske-

dager, tilretteleging for barn ol.

Kurset er beregnet på lokale krefter i vass-

drag med anadrom fisk i denne regionen.

Dette vil kunne øke interessen for lokal for-

valtning, og viderebringe de meget viktige

erfaringene og prosedyrene som er etablert

i Daleelva.

Fritidsfiskeprosjektet i Bergen
For få år siden startet et fruktbart samarbeid

mellom Bergen kommune og Bergen

Sportsfiskere: "Fritidsfiskeprosjektet i

Bergen". Formålet er å bedre fiskemulig-

hetene innenfor bygrensene, og bygger på

en plan kommunen fikk utarbeidet på for-

hånd. Gjennom dette prosjektet er det

etablert internettsider med meget god og

detaljert informasjon om de enkelte fiske-

vann i Bergen. Denne informasjonen vil

også komme ut som trykksak og er en fyldig

fiskeguide for Bergen.
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Fra og med 2002 betales det fiskeravgift kun

for fiske etter laks, sjøaure og sjørøye etter

gitte bestemmelser. Fiskefondets inntekter

brukes nå derfor kun til tiltak knyttet til disse

artene. En del av pengene fordeles til fylkes-

mennene til lokale tiltak som utføres i regi av

jeger- og fiskerforeninger eller kommunen,

mens en del benyttes til sentrale tiltak utført

i regi av sentrale organisasjoner,

Fylkesmannen eller Direktoratet for naturfor-

valtning.

Eksempler på lokale tiltak:

Kurs i fiskekultivering
Vaksdal kommune i Hordaland har fått til-

skudd til å holde et kurs i kultivering, drift og

lokal forvaltning av sjøaure- og lakseelver.

Kurset tok utgangspunkt i driften av

Daleelva. Elva har en spesielt god lokal for-

valtning. Kultiveringen drives etter moderne

prinsipper, der bare høyst nødvendig fiskeut-

setting gjennomføres for å kompensere for

skader på elven. Det satses mer på rognut-

legging enn tradisjonell fiskeutsetting, og det

settes inn mye på å finne alternative tiltak,

som restaurering av sidebekker ol. Alle tiltak

følges nøye opp og evalueres. Det samar-

beides tett med forvaltning og forskning.




