Trondheim 27.10.19

Norges Miljøvernforbund ( NMF), og Miljøpartiet De Grønne i
fylkeskommunen i Trøndelag (MDG) krever full stopp i
brislingfisket i Trondheimsfjorden.

Hvert år kommer det en flåte av snurpenotfiskere inn Trondheimsfjorden
på jakt etter brisling og småsild. Båtene er i dag så effektive at de i løpet av
få dagers fiske så å si tømmer fjorden for brisling og småsild.
Tilbake etter rovfisket står bestandene av torsk, sei, lyr, kveite og sjøørret
med mindre mat på fatet. Fisken blir dårlig i kvalitet og i løpet av kort tid
svekkes bestandene.
Et godt poeng mot denne formen for fiske er at brislingen nå har havnet på
Rødlista, med kategorien Nær Truet. Den har gått ned 28% de siste 10
årene.
Utdøingsrisiko antas lav, men ytterligere forvaltningstiltak er påkrevd for å
snu negativ tallrikhetstrend.
Etter hva NMF og MDG erfarer så er det ingen kvoteregulering av
brislingfiske i Trondheimsfjorden.
- Fjordfiskerne har sett det før i Trondheimsfjorden. I løpet av noen få dager
i 2010 fisket åtte snurpefiskere svimlende 1000 tonn med brisling. Fisken
ble tatt med ut av fjorden og levert hos fiskemottak på Møre. Tilbake sto
Trondheimsfjorden, rasert og svekket. Bestandene av matfisk ble borte,
samt at fjordfiskerne fikk ødelagt levebrødet sitt. Og i 2018 var det 2 båter
inne i fjorden, som i tillegg til å tømme fjorden for brisling ,også ble anmeldt

for dumping av bifangst av NMF.
Båtene som benyttes til snurpenotfiske og utstyret har stadig blitt mer
effektivt. De går dypere og gjør mer skade. Vi vet alt for lite om
havdynamikk og de langsiktige konsekvensene av denne måten å fiske på at
vi bør stoppe det.
Fiskesenterne mister kundene og de 200.000 menneskene som bor ved
fjorden kan ikke lenger hente seg matfisk i fjorden, dette må vi ikke tillate
skjer på nytt i Trondheimsfjorden
- Fra gammelt av har Trondheimsfjorden vært et fantastisk spiskammers
for alle som bodde rundt fjorden. Det var rike bestander av torsk, sei,
kveite, laks, sjøørret og sild. Hadde man tilgang til fjorden hadde man som
regel tilgang på fersk fisk.
- I dag er det kun en håndfull sjarkfiskere som har Trondheimsfjorden som
sitt levebrød. For disse har det de siste årene blitt vanskeligere og
vanskeligere å få gode fangster og flere har vært nødt til å legge ned, her må
vi forvalte fiskeressursene i fjorden vår på en mer bærekraftig måte.
Fra våren 2014 og frem til 2018 har sportsfiskere og sjarkfiskere i den
indre delen av Trondheimsfjorden entusiastisk observert en økning i
bestandene av små sjøørret. Også arter som torsk, sei og kveite ser ut til å
være på fin framgang. Både fritidsfiskerne, sjarkfiskerne og
forskningsmiljøene er sikre på at dette har sammenheng med at bestandene
av brisling og småsild” har fått bygge seg opp naturlig de siste årene. Dette
er viktig mat for større ”matfisk” som torsk, sei, lyr, kveite og sjøørret. Nå
må vi ikke la trålere komme på nytt å tømme matfatet i TrondheimsfjordenFAKTADEL
Det er et godt poeng at man vet for lite om dynamikken i brislingbestanden.
(jamf. Naturmangfoldloven om å ha kunnskap nok om de saker man fatter
avgjørelser om tiltak/høsting i).
Sesongen for tråling etter brisling og småsild er senhøsten. Signaler fra
trålrederiene er at de også i år planlegger et intensivt fiske i
Trondheimsfjorden. Da vil den positive utviklingen vi har sett før dette
fisket igjen begynte i fjor kollapse ,og det vil ta mange år før sårene gror og
bestandene av brisling bygger seg opp igjen.
Fra langt tilbake er Trondheimsfjorden en av de mest artsrike og fiskerike
fjordene i verden. Rundt fjorden bor det ca 200.000 mennesker og det er
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over 10.000 små og store fritidsbåter som er i bruk av aktive fritidsfiskere
og andre som bruker fjorden som rekreasjon.
Fra langt tilbake er Trondheimsfjorden en av de mest artsrike og fiskerike
fjordene i verden. Rundt fjorden bor det ca 200.000 mennesker og det er
over 10.000 små og store fritidsbåter som er i bruk av aktive fritidsfiskere
og andre som bruker fjorden som rekreasjon.
Rundt Trondheimsfjorden eksisterer det et aktivt miljø av sportsfiskere.
Disse benytter fjorden ivrig og har hatt anledning til å hente seg fersk fisk
ved å rusle ned til fjorden med ei fiskestang.
I store deler av Norge har man de siste årene sett at bestandene av sjøørret
har gått kraftig tilbake. I elver som tidligere var fulle av denne fantastiske
matfisken er det i dag nesten helt tomt. En av de verste områdene er
Trondheimsfjorden. Årsakene til sjøørretens tilbakegang er sammensatte,
og mange har pekt mot den stadig økende oppdrettsnæringen, og
problematikken med lakselus og smitte av sykdommer fra de åpne
merdene. I de indre delene av Trondheimsfjorden er ikke dette noe
problem da det ikke finnes oppdrettsanlegg men bestandene har variert
veldig til tross for dette. De siste årene har det vært mye fokus på å bygge
opp bestandene av sjøørret ved å restaurere bekker, frede fisket i fjorden
med mer. Mange bønder og lokale fiskeorganisasjoner har brukt enorme
ressurser på å bygge opp bestandene av sjøørret i bekker og elver. Det har
gitt resultater men hjelper ikke hvis problemene ligger i sjøen.
De siste tiårene har vi sett en stadig tilbakegang i fiskebestandene i
Trondheimsfjorden. Forskere som har fulgt fjorden i mange tiår er alvorlig
bekymret og ser at bestandene av torsk, sei, laks og sjøørret har vært i
kraftig tilbakegang. Det kan som sagt være mange faktorer som medvirker
til dette. Forskerne peker på manglende mattilgang for fisken.

NMF og MDG krever at den planlagte trålingen etter brisling stoppes, og vi
mener at en heller må bygge opp en fjord som gjør det mulig å leve som
fjordfisker, som eier av små fiskesenter, og ikke minst gjør det mulig for
200.000 mennesker å hente verdens sunneste og mest økologiske
middagsmat rett utenfor sin egen stuedør.
Vi krever at Fiskeriminister Harald Tom Nesvik eller Klima og Miljøminister
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Ola Elvestuen stopper fisket etter brisling i Trondheimsfjorden med hensyn
til bestanden av matfisk, og økosystemet i fjorden.
Arne Roger Hansen, Norges Miljøvernforbund.
Tommy Reinås, fylkesrepresentant Miljøpartiet De Grønne, Trøndelag.
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