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1.Innledning 
            

Laksesamarbeid Trøndelag – grunnlaget for økt næringsutvikling, er et samarbeidsprosjekt mellom de tre 

laksenæringene i regionen; elv, sjø og havbruk. Hensikten med samarbeidet er å framskaffe og ta i bruk ny 

og omforent kunnskap som fundament for å styrke villakspopulasjonen og fremme ansvarlig 

næringsutvikling i Trøndelag. 

 

 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Laks knyttet til både elv, sjø og havbruk er viktig for Trøndelag, og de tre laksenæringene står for en 

betydelig næringsaktivitet i regionen. Næringene har tidligere etablert en god og konstruktiv dialog med 

felles interesse hva laks angår. Og siden Trondheimsfjorden er en av verdens viktigste fjorder for atlantisk 

villaks, ønsket næringene å ta dialogen et skritt videre gjennom et konkret samarbeid på noen viktige 

områder for laksen, og for Trøndelag, som Norges kanskje viktigste lakseregion. Laksesamarbeid 

Trøndelag (LST) er et samarbeidskonsept mellom de tre næringene sjølaksefiske, elvefiske og havbruk; 

representert gjennom Sør-Trøndelag Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag (STGSL), Elvene Rundt 

Trondheimsfjorden (ERT), Sjømat Norge havbruk midt. 

Gjennom dialog og samarbeid ser de tre næringene mange muligheter for å utvikle næringene videre. 

Dette gjennom å søke, anvende og formidle omforent kunnskap, og gjennom å synligjøre hverandres 

aktiviteter. Formålet er å bedre livsvilkårene for næringenes felles arvesølv, villaksen, og å legge til rette 

for fortsatt sameksistens for næringsutvikling i Trøndelag. 

 

 

1.2 Målsetting 

Hensikten med prosjektet er å styrke dialog og samarbeidet mellom næringsinteressene og derigjennom 

styrke mulighetene for en fortsatt næringsutvikling hvor laks er fundamentet. Gjennom å forsterke 

dialogen og samarbeidet mellom de tre laksenæringene i Trøndelag vil vi utveksle og formidle kunnskap 

for å bedre livsvilkårene for villaksen, styrke kompetansegrunnlaget for lokal forvaltning, og fremme 

ansvarlig næringsutvikling.  

Det er samtidig et mål også at erfaringer og kunnskap som fremkommer av samarbeidsprosjektet skal 

brukes i hele Trøndelag, og nasjonalt, som inspirasjon og kunnskap omkring informasjonsutveksling, 

forvaltning, sameksistens og næringsutvikling. 

 

 

1.3 Delmål   

Etter søknad hos Trøndelag Fylkeskommune fikk prosjektet «Laksesamarbeid Trøndelag – grunnlaget for 

økt næringsutvikling» innvilget delfinansiering for arbeidspakke 1 - Informasjonstiltak og kunnskapsdeling. 

Ut fra erkjennelsen om at de forskjellige næringsgrenene til en viss grad mangler innsikt, kunnskap og 

forståelse for de andre er det viktig å videreutvikle/eller bygge opp møteplasser/informasjonssentre. 

Synliggjøring av, og kompetanseoppbygging om de tre laksenæringene hos tillitsvalgte, næringsutøvere og 

andre rundt oss vil også bidra til å utvikle gjensidig forståelse og respekt som grunnlag for sameksistens. 

 



   

 Laksesamarbeid Trøndelag – grunnlaget for økt næringsutvikling 
Et prosjekt støttet av Trøndelag fylkeskommune 

4 

1.4 Organisering 

Samarbeidsforumet i Laksesamarbeid Trøndelag har bestått av 2 representanter fra hver av de tre 

laksenæringene i regionen; Elvene rundt Trondheimsfjorden (Ert)(administrasjon), Sør-Trøndelag 

grunneigar- og sjølaksefiskarlag (STgsl)(leder og administrasjon) og Sjømat Norge havbruk midt 

(arbeidsutvalgets leder og administrasjon). I prosjektet har det fra 1. mars 2018 – 15. juni 2019 vært 

ansatt en prosjektkoordinator i 40% stilling som har administrert de praktiske detaljene. Til sammen har 

forumet bestått av 7 personer. 

 

 

1.5 Finansiering 

Etter søknad om regionale utviklingsmidler 2017, bevilget Trøndelag Fylkeskommune i oktober 2018 et 
tilsagn om tilskudd med inntil kr. 1 333 000 for arbeidspakke 1 i prosjekt Laksesamarbeid Trøndelag – 
grunnlaget for økt næringsutvikling. I tillegg er prosjektet finansiert ved at de tre næringene har deltatt 
med egeninnsats, hovedsakelig i tidsbruk og bevilgninger til kunnskapsoppbygging. Prosjektets sluttdato 
var utgangen av 2019. 
 
 

2.0 Gjennomføring av prosjektet 
 

2.1 Dialogmøter 

Samarbeidsforumet i prosjektet har hatt god dialog og jevnlige møter fra prosjektets start og underveis, i 

gjennomsnitt ca. ett møte i måneden. Forumet har vært godt representert, og det er blitt ført møtereferat 

fra hvert møte og rapporter fra hver samling. 

I løpet av prosjektperioden fra slutten av 2017 til ut 2019 er det vært stor møteaktivitet og 31 møter er 

loggført. Ved siden av ordinære styringsmøter er det avholdt møter med Norsk Institutt for 

Naturforskning (NINA)med tema gyte-/oppvekstområder, smoltovervåking mm og med 

Havforskningsinstituttet (HI) med tema smoltovervåking, telemetri, luseovervåking mm Namsenfjorden 

og Trondheimsfjorden. Videre har vi avholdt møte med fiskeridirektoratet med tema brislingsfiske, 

bekymring for bifangst, fiske opp mot elvemunninger mm. Vi har som en oppfølger av dette gitt 

innspill/uttalelse til Fiskeridirektoratet Sjøtjenesten for å understreke viktigheten av inspektører ombord i 

fartøyene ved brislingsfisket. 

I prosjektperioden er det også sett på mulighetene for videreføring og i så tilfelle hvordan. Det er derfor 

blitt arbeidet med en prosjektskisse for videre arbeid. Styringsgruppen har kommet fram til at en 

eventuell videreføring og i hvilken form må tas opp av samarbeidsforumet i det videre arbeidet etter 

prosjektperiodens utløp.  

 

 

2.2 Utførte aktiviteter 

Som et tiltak i å synliggjøre samarbeidet, utveksle informasjon og bedre kunnskapsgrunnlaget i 

samarbeidsprosjektet, ble det bestemt å avholde 3 samlinger, en hos hver av næringene sjølaksefiske, 

elvefiske og havbruk. I tillegg har det blitt gjennomført en studietur til Skottland. Til 

samlingene/studieturen deltok inviterte som hadde tilknytning til næringene.  
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Videre har det vært deltakelse fra de tre næringene med innlegg på «Fiske-dag», Øya videregående skole, 

deltakelse på årsmøtene til hverandre og deltakelse på Trøndelagsdagene for dialog/informasjon til 

sentrale fylkespolitikere bl.a. 

 

Samarbeidsforumet avklarte tidlig at produksjon av markedsmateriell ville være av stor verdi for å kunne 

synliggjøre laksesamarbeidet, og å formidle informasjon om laksenæringene i regionen. 

 

 

2.2.1 Samling sjø 

Den første samlingen ble holdt på Tiller/Frøseth Gård, Byneset, 22. mai 2018. Første del av samlingen ble 

lagt til Quality Hotel Panorama på Tiller. Til sammen deltok 15 deltakere, representert fra de 3 

næringene/organisasjonene. Under samlingen ble prosjektkoordinator og deltakere presentert, og en 

presentasjon av prosjektet ble holdt av Torstein Rognes. Hver næring/organisasjon informerte litt om seg 

selv; Knut A. Hjelt for havbruk, Helge Klungland for elvefiske og Eivind Sørensen for sjølaksefiske. Videre 

ledet Knut A. Hjelt en tankesmie for prosjektet videre, hvor det var åpent for alle innspill og tanker for 

veien videre. 

Dagen ble avsluttet på gården Frøseth Østre på Byneset hvor daglig leder Arnt Frøset fortalte om historie, 

utvikling og utfordringer, knyttet til både kilenotfiske og gårdens næringsvirksomhet.  

 

Kilnotfiske Servering - Frøset Østre Arnt Frøset forteller om historie og 
næring knyttet til sjølaksefisket 

 

 

2.2.2 Samling havbruk 
 

Den andre samlingen ble gjennomført hos havbruksnæringen, 16.-17. oktober 2018 på Hitra. Til sammen 

var det 19 deltakere som deltok, representert fra de 3 næringene/organisasjonene. Til denne samlingen 

var det også representanter fra Namsenvassdraget og Nord-Trøndelag Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag. 

På første dag besøkte gruppen først Lerøy Midt AS på Jøsnøya; et nyåpnet og moderne lakseslakteri, hvor 

vi fikk omvisning og orientering av administrerende direktør Svend Amund Fjeldvær. I videre program, på 

Hotell Hjorten på Fillan, informerte Bjørn Florø-Larsen fra Veterinærinstituttet i Trondheim informerte om 

Skjellprosjektet – et samarbeidsprosjekt Salmar ASA og Elvene Rundt Trondheimsfjorden (ERT) har. Han 

orienterte om bl.a resultatet av årets analyserte skjellprøver av laks fra flere elver rundt 

Trondheimsfjorden (2018). Etter dette orienterte Torstein Rognes bakgrunnen for/arbeidsgruppens 

tanker om samarbeidsprosjektet Laksesamarbeid Trøndelag.  
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Ledet av Helge Klungland, var dette grunnlag for diskusjon, tanker og innspill fra deltakerne på 

samarbeidsprosjektet videre. 

Neste dag dro gruppen ut i båt fra Sandstad, med Jørgen Fjeldvær og Bernt Fjeldvær som guider fra 

Kystmuseet i Sør-Trøndelag, avd. havbruk. Gruppen besøkte først Lerøy Midt’s settefiskanlegg i Belsvika, 

hvor vi fikk omvisning og orientering om smolt- og settefiskproduksjon. Videre dro gruppen med båt for 

omvisning på et fiskeoppdrettsanlegg i sjø. Vi fikk en orientering om drift og biologi og en omvisning om 

bord på fôrflåten før vi besøkte en produksjonsmerd.  

        

Velkommen til Lerøys slakteri, Jøsnøya           Om bord på fôrflåte – matfisklokalitet Lerøy Midt 

 

          

På merdkanten – Lerøy Midt                                                  Belsvik settefisk Lerøy Midt - omvisning   

 

 

2.2.3 Studietur Skottland 
 

Laksesamarbeidet Trøndelag vedtok å gjennomføre en studietur til Skottland, 8.-11. april 2019. Siden 

Skottland har hatt en nedgang i fangst av laks i elv de siste årene, så ville det være nyttig å få kunnskap 

om hvordan lakseforvaltningene i Skottland håndterer utfordringene, hvilken effekt dette har 

næringsmessig, og hva lakseforvaltningen i Skottland tenker årsakssammenhengen er. Det ville også være 

interessant for Laksesamarbeidet å få høre noe om hvordan de jobber med kunnskapsgrunnlaget, og om 

hvordan dialogen mellom næringene er.  

Til sammen deltok 14 deltakere, representert fra de 3 næringene/organisasjonene, samt Anders Lamberg 

fra Skandinavisk Naturovervåkning som ble engasjert som fagkoordinator for turen. 

Gruppen reise med fly fra Trondheim til Aberdeen og bodde i Banchory, ved elven River Dee. På første dag 
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besøkte vi representanter fra elva River Deveron. Richie Miller, direktør hos The Deveron, Bogie & Isla 

Rivers Charitable Trust & River Deveron District Salmon Fishery Board, informerte noe om hvordan de 

forvalter laksefisket, om hvilke utfordringer de har og hvordan de løser dette. Vi vandret også langs elven 

til et fiskevald/hytte, og fikk også omvisning på nærliggende gods, The House of Avochie, som tilbyr 

overnatting til fiskere.  

På dag 2 møtte gruppen en representant fra elva River Spey. Brian Shaw, biolog ved Spey Fishery Board, 

ga innføring i hvordan de jobber på organisasjonsnivå, hvordan fisket har vært de siste årene og hvilke 

utfordringer de har, både rundt laks og økonomi. Vi besøkte også et fiskevald med fiskehytte for å se et 

konkret tiltak i forbedringsvilkår for laksen, samt informasjon om hvordan laksefisket er tilrettelagt for 

laksefiskeren. Gruppen besøkte på ettermiddagen et av de største destilleriene i distriktet, Glenfarclas 

Distillery, hvor vi ble kjent med historien og dens næringsmessige viktighet for området. 

På dag 3 møtte gruppen representanter ved elvebredden av elva River Dee, Bas Buddendorf og Pamela 

Esson, begge biologer fra The River Dee. Her fikk vi bl.a se utførelse og informasjon om smolt-fangst, høre 

om konkrete tiltak, samt forskning og resultater rundt bl.a smoltutvandring og utfordringer knyttet til 

dette. Vi så også på en konkret utgave av smolt-telling og informasjon om dette. På ettermiddagen 

besøkte gruppen Balmoral Castle og Royal Lochnagar Distillery, beliggende øverst i elva River Dee.  

 

Ved River Deveron  Samlet gruppe  Omvisning i Avochie House 

   

Brian Shaw og en fiskeguide Fiskevald og hytte ved River Spey Tiltak for å bedre vilkår for smolt 
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Ved River Dee – smolt felle Eksempel på system for smolt-telling Smolten registreres for bruk i forskning 
 

 

2.2.4 Studietur i elvene – En rundreise i Orkla og Gaula 

Styrene i de 3 organisasjonene ble invitert og i alt 13 deltakere ble påmeldt.  Dessverre ble det 2 frafall på 

grunn av sykdom og 1 på grunn av leirras(!). 

Turen startet med samling rundt bordet på Bårdshaug Herregård. En god start med spørsmål, 

informasjon, meningsutvekslinger ledsaget av kaffe og vafler.  

Rune Krogdahl (Orkla Fellesforvaltning) tok rollen som guide på bussen opp det vakre Orkladalsføret. Han 

informerte generelt om Orkla og forvaltning, samt om hvilke utfordringer man har med havn, 

travbaneutbygging, utbygging av kyllingslakteri ol. Vi kjørte langs noen bekker hvor det var gjort ulike 

tiltak i før vi stoppet ved Leirbekken. Her var en kollapset kulvert blitt byttet ut med en bru. Det ble 

orientert om prosessen i forkant, gjennomføringen av tiltaket og hva etterundersøkelsene viser.   

Turen gikk så videre til Bjørsetdammen, hvor mye av overvåkingen i Orkla blir gjennomført. Her ble det 

orientert om laksetelleren og drivtelling, samt litt om effekten av reguleringene.  

Lunsj ble tatt på Aunan Lodge. Etter lunsjen holdt eier Vegard Heggem et foredrag om driften ved Aunan 

og hvor viktig hver en fisk kan være. 

Ved Berkåk tok Torstein Rognes (Gaula fiskeforvaltning) over rollen som guide. Han informerte om blant 

annet hvilke utfordringer det innebærer å ha jernbane og E6 langs store deler av vassdraget.  Den store E6 

utbygginga medfører flere steder fysiske inngrep i Gaula og sidebekker, samt mange kryssinger med ulike 

kulverter. Mellom Rognes og Støren var vi innom Rokstadmoen Lodge, hvor både utleier og grunneier 

orienterte om driften og hvilke utfordringer de møter.  

Vi hadde siste stopp ved Ratbekken i Melhus, hvor E6-utbyggingen er ekstra synlig. Her er bekker blitt lagt 

om, kunstige bekkeløp bygd og ulike kulverter lagt ned.  

Neste dag ble innledet med foredrag av Vemund Gjertsen fra Skandinavisk Naturovervåking. Han tok for 

seg biologien til de ulike anadrome laksetyper vi har, kunnskapsgrunnlag og utfordringer. Det var også en 

gjennomgang av den omfattende overvåkingen som gjennomføres årlig. Deretter fulgte en åpen diskusjon 

med spørsmål og meningsutveksling, før turen ble avsluttet. 
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Bjørsetdammen Orkla – fisketeller under brua                 Ratbekken, Klett - Restaurert kulvert                                           

       (tidligere utilsiktet fiskesperre)  

 

 

2.2.5 Markedsmateriell 
Underveis i prosjektet har det blitt gjort konkrete tiltak for å kunne synliggjøre både næringene i 

lakseregionen og Laksesamarbeidet Trøndelag. Det ble tidlig utarbeidet en egen logo, både på norsk og 

engelsk, - ‘Lakseregion Trøndelag’ - som er blitt benyttet i videre markedsmateriell.  

 

 

 

  

Logoen med norsk og engelsk tekst 

 

Videre har det blitt utarbeidet og produsert informasjonsbrosjyrer – ‘Lakseregion Trøndelag’, både på 

norsk og engelsk – hvorav 2000 stk. på hvert språk. I brosjyren presenteres hver av de 3 næringene i 

regionen, samt også informasjon om samarbeidet næringene imellom. Disse er blitt, og blir, distribuert ut 

som informasjonsmateriell ved aktuelle anledninger og til aktuelle aktører. 

I tillegg er det også blitt produsert 200 stk. trykte t-skjorter med tittelen ‘Mer laks i elv og sjø’, som er blitt 

utdelt til deltakere og andre tilknyttet lakseforvaltning og laksesamarbeidet.  

Arbeidsgruppen har også bestilt egne t-skjorter som benyttes som synliggjøring ved presentasjon av 

Laksesamarbeid Trøndelag. 
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«Mer laks i elv og sjø» representert ved     «Lakseregion Trøndelag»                

elveeier og sjølaksefisker                                                                              Informasjonsbrosjyre 

 

2.2.6 «Mer laks i elv og sjø» 

 

Forholdsvis tidlig i samarbeidet ble partene enige om at et godt grunnlag for samarbeide og 

næringsutvikling for alle tre parter ville være ivaretakelse og forbedring av midtnorske 

villakspopulasjoner. Prosjektet har derfor blitt enige om at uttrykket «Mer laks i elv og sjø» målbærer 

prosjektmålsettingen på en god måte.  

I denne sammenheng er gyte/oppvekstforhold i elv av stor betydning, samtidig er det viktig å ha best 

mulig kunnskap om smoltens vandringer i forhold til annen aktivitet i sjø. 

Gyte/oppvekstforhold for sjøørret er undersøkt i flere av kommuner rundt Trondheimsfjorden, og i tre 

rapporter fra NINA oppsummeres det med at slike arealer har minsket med opp til over 90% i løpet av de 

siste 50-60 år. Først og fremst har dette enorm betydning for mulighetene for reproduksjon av sjøørret, 

men laksen bruker også disse områdene for gyting og oppvekst.  For nettopp å bygge opp under «Mer laks 

i elv og sjø» har vi blant annet satt søkelys på hva som kan gjøres for å bøte på dette. 

Mulighetene for å tilbakeføre nedbygde gyte-/oppvekstområder er partene enig om er noe som må tas 

tak i for å hjelpe til med å få opp produksjonen i elvene. I spesielt Gaula og Orkla er det sett på dette og 

det har vært enighet i prosjektet om å se på mulighetene for deltakelse av gruppens/bransjenes 

medlemmer til å bidra i et slikt arbeide. Utarbeidelse av forvaltningsplaner for elvene vil også kunne bidra 

som et redskap for styring av aktivitet i den enkelte elv.  

Temaene «Elverestaurering», «Smoltovervåking» og «Tiltaksplan» er alle tema som har blitt diskutert i 

laksesamarbeidet og et direkte resultat er blant annet at oppdrettsnæringen ved bedrifter deltar/har 

deltatt i finansieringen av gjennomføringen av tiltak. Videre er dette forankret i «Mer laks i elv og sjø» og 

bedriftenes medvirkning vil være en del av egeninnsatsen/egenfinansieringen av prosjektet.  
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3.0 Oppsummering 

3.1 Erfaringer og lærdom 
 

Samarbeidsforumet har hatt god dialog gjennom prosjektgjennomføringen. Som et resultat av dialogen, 

samarbeidet og gjennomføringen av ulike aktiviteter, konkluderer samarbeidsforumet med at næringene 

har fått større kunnskap om hverandres næring, aktiviteter og utfordringer. Det er blitt utvekslet og 

formidlet kunnskapskompetanse som videre fremover vil bedre vilkårene for villaksen. 

Kompetansegrunnlaget for lokal forvaltning er gjennom samarbeidet blitt styrket, noe som videre bidrar 

til ansvarlig næringsutvikling. 

Ved å invitere og inkludere aktuelle aktører tilknyttet næringene til samlinger/studietur, har 

Laksesamarbeid Trøndelag og samarbeidet mellom de tre næringene blitt synliggjort i regionen. Og 

gjennom å benytte flere typer informasjons- og markedsmateriell, har kunnskap og informasjon om de tre 

næringene i regionen; elv, sjølaksefiske og havbruk, blitt utvekslet og formidlet.  

Gjennom dialogen, samarbeidet og de ulike tiltakene som er blitt gjennomført, er dialogen mellom 

næringene blitt ytterligere forsterket. Laksesamarbeid Trøndelag ser fortsatt mange muligheter for å 

utvikle alle de tre næringene videre, og har fortsatt et felles mål om å bedre livsvilkårene for villaksen og å 

legge til rette for fortsatt sameksistens og næringsutvikling i lakseregionen Trøndelag. 

En grunnpilar i samarbeidet har vært at de tre næringene anerkjenner hverandres rettigheter og 

eksistens. Samtidig er det en kjensgjerning at det er stor skepsis og til dels stor motstand mot 

laksenæringene innbyrdes, helst fra enkeltpersoner eller mindre grupperinger. Vår oppfatning er at 

samarbeidet som næringene spesielt i sør-fylket har utviklet, til en viss grad har vært med på å «bygge 

ned barrierer», men det vil ta tid for at alle i alle leire fult ut aksepterer hverandre og bygger sine 

oppfatninger på faktabasert kunnskap. Her vil samarbeidskonstellasjonen som er skapt ha en stor 

oppgave framover, spesielt gjennom å involvere hverandre, utvide samarbeidet og arbeide for 

fremskaffelse av faktabasert kunnskap. 

 

3.2 Veien videre 
 

Selv om prosjektet som sådant avsluttes vil en allikevel sammen arbeide for et fortsatt fruktbart 

samarbeide mellom de tre næringsgrenene; elvefiske, sjølaksefiske og oppdrett. Videre samarbeide og 

involvering i oppretting av «gamle synder» i form av elverestaurering, felles presentasjon av næringene i 

f.eks. undervisningssammenheng, større grad av informasjon og varsling mellom næringene, arrangere 

informasjonsturer hos de enkelte næringene hvis ønskelig er bare noen eksempler.   

Et konkret eksempel på hvilke muligheter prosjektet har lagt grunnlag for er det som skjer i Orkla. 

Underveis på studieturen i Orkla og Gaula var deltakerne fra de tre næringene innom flere bekker med 

ulike større og mindre utfordringer. Som en direkte følge av denne turen er det i en av bekken i Orkla, 

Tonga satt i gang (oktober 2020) ett større prosjekt.  

Problemkartlegging og faglige vurderinger av Tonga har avdekket at dette vassdraget historisk sett har 

vært svært viktig for sjøørretbestanden i Orkla. Vassdraget er tilnærmet uten reproduserende sjøørret i 

dag. Under kartleggingen er det påvist store problemer med oppvandring for fisk der Tonga munner ut i 

Orkla. Trolig må Orkla ha veldig høy vannføring for at fisk skal kunne vandre opp i Tonga og det er også 

uklart om vinkel på og type rør som er brukt gjør oppvandring vanskelig. 

Her har flere interesser (Vannområde Orkla, Orkla Fellesforvaltning, Orkland kommune, SG Entreprenør 

AS og Norsk institutt for naturforskning) gått sammen om et prosjekt for å endre utløpet av bekken, slik at 

laks og sjøørret igjen skal ha mulighet for å kunne gå opp i bekken for å gyte. Sjømat Norge Midt har 
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sammen med Miljødirektoratet finansiert hovedparten av prosjektet, mens Fylkesmannen i Trøndelag og 

Kultiveringsfondet for Orkla har finansiert resten. Åpningen av bekken vil igjen gi tilgang på 1800 meter 

gytebekk med gode oppvekstområder for laks og sjøørret. 

Det er også tanker om å synliggjøre samarbeidet og lakseregionen for eksempel gjennom et dagseminar i 

Midt Norge/Trondheim. Et slik møte kunne ha lokale/regionale politikere, lokal/regional forvaltning, 

andre organisasjoner (bondelag, NJFF etc.) og næringer og andre aktører tilknyttet laksenæringene som 

målgruppe.  

Mulighetene er mange, men kanskje det viktigste er å opprettholde og etter hvert utvide dialogen mellom 

næringene for derigjennom å danne et enda bedre fundament for «Lakseregion Trøndelag». 

Laksesamarbeidet har en klar målsetting om ‘Mer laks i elv og sjø’, da en sterk og livskraftig laksestamme 

vil gagne alle tre næringene, men også være positivt for regionen. Regionen vil være tjent med at de tre 

næringene utvikler seg på en bærekraftig måte, og derved gir gode bidrag til verdiskapning og 

arbeidsplasser.  

Samarbeidsforumet vil på vegne av de tre laksenæringene takke fylkeskommunen for bevilgningen som 

gjorde det mulig å involvere folk og få gjennomført prosjektet. Vi setter pris på å ha fylkeskommunen som 

positiv støttespiller og ser fram til videre samarbeide, helst sammen, men også hver for oss. 

 

 

 

 

 

 

       Helge Klungland (sign.)      Eivind Sørensen (sign.) 

Elvene rundt Trondheimsfjorden    Sør-Trøndelag grunneigar- og sjølaksefiskarlag 

 

   

    Alf Jostein Skjærvik (sign.) 

                Sjømat Norge havbruk midt 


