Merkeprosjektet 2010

Radiomerke

(leveres G-sport på Overhalla eller turistkontoret på Grong)

Nytt for 2010!

To ulike
type merker blir brukt. Noen
blir merket med lea merker
og noen med radiosendere (se
bilder).
Laks med merke skal behandles på samme måte som
umerket laks. Dette betyr at
om du ønsker å gjenutsett
fanget laks med merke skal
du la den beholde merket!
Skriv likevel av det tosifrede
merkenummeret på radiomerkene og lever inn opplysningene til en av mottakene.

Lea merke
(sendes til NINA)

Velger du å avlive merket laks er
det viktig å levere merket inn så
snart som mulig.
Alle foto: Eva Thorstad, NINA.

I 2010 som i 2007 og 2008
blir det merket et stort antall
laks på vei inn
Namsenfjorden. Hensikten
er å sikre et forsvarlig
laksefiske i både elv og sjø
innenfor sikre biologiske
rammer.
Les mer om dette viktige
prosjektet på www.
namsenvassdraget.no og
www.klv.no
Spørsmål kan sendes til
laksesenteret@hint.no, eller rettes til
tel. nr. 414 95000 eller NINA ved
Eva Thorstad tel. nr. 91 66 11 30.

Du kan gjøre ditt til
at også framtida gir Merkene sitter festet under ryggslike fangster!
finnen på laksen.

Send lea merket til NINA postboks 3727, N-7002 Trondheim.
Lever radiomerket på G-Sport på
Overhalla eller turistkontoret på
Grong

Husk å oppgi i det
minste: tid og sted for
fangsten og fangstredskap, gjerne også vekt og
lengde.
Som takk får du tilsendt en liten belønning
for hvert radio eller lea merke, eller eventuelt
nummer på radiomerke.
Du deltar også i trekking av fiskeutstyr til en
veiledende pris av 10 000 kr hos G-Sport på
Overhalla!

Merkeprosjektet er et samarbeid mellom: Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag (FMNT), Nord-Trøndelag grunneigar– og sjølaksefiskarlag og Namsenvassdragets grunneierforening (NVGF). Økonomisk støtte er gitt av Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

- Og du bidrar ved å levere inn merket

Resultater fra Merkeprosjektet tyder på at det i 2007 og 2008 var tilstrekkelig med gytelaks i Namsen. Dette ga grunnlag for at nye restriksjoner på fisket for 2009 og 2010 er relativt beskjedne. Naturgitte forhold som
vannføring, temperatur osv. kan variere mye fra et år til et annet, og derfor gjentas merkingen i 2010. For å øke påliteligheten til resultatene ytterligere blir noen laks i år merket med radiosendere og noen med de tradisjonelle lea-merkene Dette gir viktige resultater som i tillegg til å vurdere gytebestanden i Namsen også bidrar til å vurdere merkemetodene opp mot hverandre. Dette har stor nasjonal verdi!

Merket laks bidrar til å sikre
framtidas fiske!

