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Styret  
Styret har bestått av:  
Leder    Jon Kjelden, Gaula 
Nestleder  Jon Olav Olderen, Verdalsvassdraget 
Styremedlem  Arne Nielsen, Orkla  
Styremedlem  Bjørn Helge Hofstad, Stjørdalsvassdraget 
Styremedlem  Audun Alseth, Skauga 
 
I tillegg har Rune Krogdahl, Orkla Fellesforvaltning fungert som sekretariat og 
Torstein Rognes som prosjektleder/konsulent. 
 
Generelt:  
Dette har vært det sjuende driftsåret til ErT og det andre 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, Gaula og Orkla. 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 oppleieprosjektet ble 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 2011 er det sendt inn en del innspill/svar på høringer som angår to eller flere elver i 
fjorden. Vi har jobbet med to større prosjekt: ”Laksefiske for alle” og 
Skjellprøveprosjektet sammen med Salmar. Medlemmer i styret har vært involvert i 
Dialog Trøndelag og utarbeidelsen av den nye lakseloven.  
 
ErT har samarbeid om forvaltningsoppgaver som fastsetting av fiskeregler, arbeid 
opp mot organisasjoner og myndigheter, samt markedsføring. Og i 2011 har man 
forsøkt å opprettholdt fokuset på oppdrettsnæringa og de ulike miljøproblemene som 
følge av oppdrett.  
 
Nytt regime for 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. DN tok 
over forvaltningen av elvene fra Fylkesmannen i 2011, 
men valgte da å videreføre alt fra 2010. Nå samles alle 
elver og sjøfiske i en felles forskrift og trolig kommer det 
flere endringer i forhold til 2011-sesongen. Vi har bidratt 
med flere innspill (møter, e-poster, brev og telefoner), 
både til DN og Fylkesmannen i Sør- og Nord Trøndelag.  
Vi sendte inn flere innspill i forkant av utarbeidelsen av 
høringen.  
 
 
Skjellprøveprosjektet 2011 
I år var det knyttet ekstra spenning til laksefiskesesongen etter flere større 
rømminger av oppdrettsfisk i løpet av vinteren. Enda større ble spenningen da man 
allerede i starten av juni hadde et innslag på 40 % oppdrettslaks i fangstene ytterst i 
Trondheimsfjorden. I samarbeid med Salmar kjørte ”Elvene Rundt 
Trondheimsfjorden” et prosjekt for fortløpende å beregne andelen av oppdrett med 

hjelp av skjellprøver. Målet 
var at det skulle tas 
skjellprøve av all avlivet laks. 
Disse prøvene ble jevnlig 
samlet inn og sendt til 
Veterinærinstituttet for 
analyse. Rapport over 
resultatene ble så sendt ut 
ukentlig. Uansett resultat var 
prosjektet viktig både 
biologisk og kommersielt.  
Biologisk viktig for og tidlig 
kunne iverksette tiltak hvis 
elvene fyltes med oppdrett. I 
samarbeid med FM ble det 
satt i gang utvikling av et 



program for tiltak ved ulike nivå. Heldigvis ble det ikke behov for noen tiltak i år. 
Kommersielt var det viktig for oss å kunne dokumentere ”kvaliteten” på elvene våre. 
Alle rømmingene og all omtale i media ga et meget dårlig bilde av elvene rundt 
Trondheimsfjorden. Toppen ble nådd i juni da Adresseavisa kjørte forsidesaken 
”Elvene rundt Trondheimsfjorden er fulle av oppdrettslaks”. Oppslaget medførte at de 
fleste så oppdrettsfisk overalt og at det ble etablert som en sannhet at elvene hadde 
et innslag på ca 40 % av oppdrett. De første rapportene som kom kunne 
dokumentere en helt annen virkelighet. Noe oppdrettsfisk ble tatt, men en betydelig 
lavere andel enn man fikk inntrykk av fra media.  
Innslaget i sesongen for de elvene som ble undersøkt endte opp på 3,8 %. Det var 
store variasjoner mellom elvene, hvor Nidelva hadde det høyste innslaget på 10 % 
og Gaula det laveste på 1,8%. Noe som slett ikke var så høyt som man fryktet. 
Hvordan dette er i forhold til et normalår er umulig å si, da det ikke finnes tilsvarende 
omfattende undersøkelser. Skjellprøver og fettfinner av fisken er sendt inn for 
genetisk testing. Resultatene så langt viser at dette sannsynligvis ikke er fra de to 
Salmar-rømmingene i vinter / vår, men prøveresultatene kan heller ikke si så mye 
mer. Trolig stammer mesteparten av oppdrettslaksen som ble tatt fra en urapportert 
rømming i vår.  
Omtale i media ble fort vanskeligere når tallene var meget positive. Delvis skyldes 
dette at positive nyheter er vanskeligere å ”selge” inn til media enn negative, dels at 
vi manglet en mediastrategi. For elvene vil det nå være viktig å få spredt at innslaget 
er lavt i elvene i Trondheimsfjorden.  
  
Laksefiske for alle.  

Et prosjekt som bygger på 
det 3-årige prosjektet 
”Håndplukket 
Lakseturisme”, men retter 
seg mer mot 
hjemmemarkedet og 
skandinavia pga 
finanskrisen. 
Gaula Fiskeforvaltning og 
Torstein Rognes står som 
prosjekteier og 
prosjektleder, men i 
praksis kjøres det i 
gjennom ErT.   
 

 
I år har det vært flere aktiviteter igjennom dette prosjektet: 

- Deltok på studietur England sammen med region Nord. 

- Arrangerte studietur Orkla / Gaula for region Nord og Sør.  

- Gjennomførte gjenutsettingskurs sammen med Nina 

- Gjennomførte kurs for å kunne skille mellom vill og oppdrett sammen med Salmar og 

VI. Dette ble mulig via skjellprøve-prosjektet.  

- Holdt foredrag for region Sør om gjenutsetting.  

I tillegg har det vært flere samlinger i forbindelse med prosjektet. Innovasjon Norge 
dekker 50% av kostnadene på dette prosjektet.  



Lakse og innlandsfiskeloven 
Her er Jon Kjelden deltatt i tre møter 
vedrørende utarbeidelsen av 
lovteksten. 
 
Informasjon om gjenutsetting  
For å oppmuntre til mer gjenutsetting 
har ErT gitt en egen t-skjorte til alle 
som satte ut laks over 7 kilo. Dette ble 
litt lite markedsført i 2011. 
 
Overvåkingsprogrammet for laks i 
Trondheimsfjorden 
Her har vi ikke vært informert om eller involvert i noe siden vi deltok på møter i 2010.  
 
Tilrettelegging for salg av fiske i utlandet  
Vi deltok ikke på noen arrangementer i år.  

 
Northern Periphery 
Dette prosjektet har 
ligget litt på is i 2011, 
men på slutten av 
året ble det bestemt 
at det skal tas tak i 
igjen.  
 
Salmoncare 
Forskingsprosjekt 
som drives av UMB 
og støttes av ErT, 
Norske Lakseelver 
og bondelaget.  
 
 

 
Økonomi 
I 2011 ble det ikke innbetalt noe fra de ulike elvene til generell drift av ErT. Derimot 
deltok 4 elver (Orkla; Gaula, Verdalselva og Stjørdalselva) med samla 100000 i 
egenandeler i prosjektet ”Laksefiske for alle”. Skjellprøveprosjektet ga en del 
inntekter, men i hovedsak gikk dette videre ut til elvene som hadde gjort mesteparten 
av arbeidet. Vi har midler på konto med bundet rente som har brukbar avkastning.  
 

I løpet av 2011 har tillitsvalgte i ErT deltatt og / eller presentert ErT på følgende 
konferanser/ møter/ seminar:  
Norske Lakseelver 
DN’s samrådningsmøte for lakseforvaltning     
Fagrådet for Trondheimsfjorden 
NASF-auksjon, Oslo, november 
Laksealliansen, Bergen 

Mer laks til elvene 


