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Innledning 
”Laksefiske for alle” er et nasjonalt prosjekt med en prosjektperiode på 3 år. Prosjektet hadde 

oppstart i 2011 og ble sluttrapportert i 2013. Prosjektperioden ble 4 måneder kortere enn først 

bevilget så avslutnings og rapporteringsfasen ble kraftig presset på tid. 

Målene for prosjektet er: 

 Fiskeressursene må utnyttes bærekraftig. Forvaltningsmessige utfordringer knytet til regulering 

av fiske i elv: kvoter, gjenutsetting og fiskekultur. Robuste fiskebestander og økt 

fangssannsynlighet er viktig for å realisere potensialet i laksefisketurismen i Norge. Det er et mål 

å iverksette kunnskaps- og holdningsskapende arbeid for å øke andelen gjenutsatt fisk for å øke 

elvenes produksjon av laksefisk. Søke mot fiskere som ønsker å spille på lag med 

forvaltningsmålene for elvene rundt Trondheimsfjorden.  

 ”Laksefiske for alle” skal øke aktiviteten innen laksefiske ved å utnytte skuldersesonger i 

hovedelva, samt utnytte potensialet 

sidevassdragene. Dette er mulig fordi 

laksebestandene i flere av elvene er 

blitt bedre pga. en aktiv forvaltning 

som reduserer uttaket av fisk fra elva, 

og dermed sikrer mer gytefisk og 

høyere produksjon. Det er ønskelig 

med flere svenske og danske 

laksefiskere. I 2008 var det ca. 

300.000 fiskedøgn i elven rundt 

Trondheimsfjorden, derav 200.000 

fiskedøgn blant tilreisende. Det er et 

mål å øke andelen tilreisende med 5 

%, dvs. 10 000 fiskedøgn med en 

kortpris på 250,- pr. døgn og tilleggsalg på 750,- ift. mat og overnatting direkte knyttet til fisket. 

Dette utgjør en forventet omsetningsøkning på 10 mill. i året.  

I tillegg kommer ringvirkningseffekter som bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping. Således 

vil utviklingen av ”Laksefiske for alle” i sum gi betydelige ringvirkninger for reiselivet lokalt. 

 Avkrefte myten om at laksefiske er forbeholdt en liten og eksklusiv gruppe.  Laksefiske for 

allmennheten må synliggjøres og vises i det åpne markedet. Kartlegge og synliggjøre andelen 

laksefiske (% av tilgjengelig strekning i km) i hver elv som er tilgjengelig for allmennheten. 

 En kommersialisering av laksefiske kan skape interessekonflikter i lokalsamfunn.  At en rik 

overklasse kjøper fiskeretter får mange til å føle at dette skjer på bekostning av allmennheten. 

”Laksefiske for alle” vil være konfliktdempende ved å synliggjøre mangfoldet av laksefiske, og ved 

å fremme et bredt spekter av laksefisketilbud. I tillegg vil det synliggjøre de økonomiske 

ringvirkningene av fisket lokalt. 

 ”Laksefiske for alle” skal utvikles videre som attraktivt produkt i samarbeid med det grønne 

reiselivet for øvrig rundt om i distrikts-Norge. Satsingen på ”Laksefiske for alle” skal koordineres 

med pågående næringsutviklingssatsinger innen overnatting, servering og natur- og 

kulturbaserte aktiviteter og bygdeturisme generelt. 

 ”Laksefiske for alle” skal være et attraktivt produkt for det tradisjonelle reiselivet. Det skal 

utvikles laksefiskepakker som kombinerer ulike tjenester og aktiviteter. 
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Vi har gjennom prosjektperioden støtt på flere utfordringer. En stor rømning av oppdrettslaks på 

Hestøya, gjennomgående lavt engasjement på grunneiersiden samt negativ utvikling av fangst er 

påvirkninger som har gjort at vi har måttet gjøre omprioriteringer i prosjektet. Mye av innholdet i 

prosjektet ligger i skjæringspunktet mellom næring og forvaltning og vårt utgangspunkt med god 

forvaltning som konkurransefortrinn fikk således noen utfordringer. 

Startfasen i prosjektet tok også mer tid enn først planlagt. Vårt prosjektområde består av ca 400 km 

med lakseførende strekning og fordeler seg blant ca 1500 rettighetshavere. Det var derfor behov for 

mange møter og tidkrevende arbeid får å få forankret prosjektet. Vi innså raskt at vi ikke måtte bruke 

for my tid og ressurser på motvillige rettighetshavere. Sålede ble ”de som ville” med videre i 

prosessen. 

På bakgrunn av nevnte utfordringer måtte vi gjøre følgende omprioritering/endringer i opprinnelig 

prosjektplan: 

 Kompetansebasert produktutvikling – seminarer og temasamlinger, fikk økt prioritet. 

 Vertskapsrollen – seminar, fikk lavere prioritet 

 Tilrettelegging for informasjonsspredning om laksefisketurisme, fikk økt prioritet. 

Hver enkelt av disse omprioriteringene vil bli beskrevet i rapporten. 

Regionale oppstartsmøter  
Styret i Elvene Rundt Tronheimsfjorden (ERT) ble satt som regional styringsgruppe for prosjektet. I 

styringsgruppen satt Jon Kjelden fra Gaula, John Olav Olderen fra Verdalselva, Arne Nielsen fra Orkla, 

Gunnar Daniel Fordal fra Stjørdalselva 

samt Audun Alseth fra Skauga. Den 

regionale styringsgruppen har hatt 

jevnlige møter gjennom 

prosjektperioden. Møtene har også vært 

lagt rundt om i de forskjellige elvene for 

at deltagerne skal bli bedre kjent med de 

forskjellige elvene. På et generelt 

grunnlag må det nevnes at også innen 

lakseforvaltning er organisasjonene blitt 

”topptunge” slik man også har sett innen 

skog og landbruk de senere år. Dette blir 

en utfordring når et prosjekt er tenkt 

som et bredt engasjement. 

For å forankre prosjektet ned på grasrote ble det kjørt oppstartsmøter på valgsonenivå i alle 

vassdrag. Det ble i tilegg benyttet nyhetsbrev samt årsmeldinger som informasjonskanaler inn til hver 

enkelt rettighetshaver. Informasjonsarbeid i disse store elvene har alltid vært utfordrende og dette 

prosjektet ble således intet unntak. Vi holdt et gjennomgående fokus på laksen som hovedprodukt og 



5 
 

at alt utviklingsarbeid skal ta utgangspunkt i denne. Både i et markedsorientert perspektiv og i 

bærekraftsorientert perspektiv. 

Kompetansebasert produktutvikling – seminarer og 

temasamlinger 
Den atlantiske villaksen er under hardt press og det er viktigere nå enn noen annen gang at alt av 

produktutvikling er kompetansebasert. Denne delen av prosjektet har hatt to 

hovedsatsningsområder i prosjektperioden. Det ene er å øke kompetansen om laksen som et 

hovedprodukt og hvordan man på et godt kunnskapsgrunnlag kan overvåke og diagnostisere 

endringer slik at man får iverksatt tiltak på bakgrunn av dette. Det andre er konkrete fysiske 

produkter som gir best mulig utgangspunkt i den næringsbaserte utviklingen med laksen som 

hovedprodukt. Dette kan være hytter, gapahuker og andre fysiske innretninger som kan utvikles og 

bygges ut i forbindelse med sportsfiske som næringsvei innen landbruket. 

Et parameter som er enkelt å måle er graden av gjenutsetting. Graden av gjenutsetting gjenspeiler 

hvor godt man har greid å nå ut med ny kunnskap om laksens utfordringer. Denne jobben har vi 

prioritert høyt og hatt flere temasamlinger med dette som tema. Vi har også gjennom prosjektet hatt 

mulighet til å involvere elvene i forskning rundt dette temaet for å kunne komme opp med ny og 

regional kunnskap rundt temaet. 

Tidlig i sesongen 2011 startet et hysteri i elvene i regionen på bakgrunn av rømmingen ved Hestøya 

samme år. Media skrev om at elevene i Trondheimsfjorden var fulle av oppdrettslaks. Grunnlaget for 

dette var meldinger fra enkeltpersoner og enkeltmiljøer som konkluderte på et dårlig faglig grunnlag. 

Dette resulterte i at vi måtte gå sammen med oppdrettsnæringen og få frem kunnskap om den reelle 

situasjonen i elven. Prosjektet gjorde det mulig å prioritere dette og grunnlaget for en utvidelse av 

vårt nettverk var lagt. Den påfølgende jobben med analyse av skjellmateriale fra elvene ga resultater 

som visste at innslaget i elvene var på et minimum. Dette ble kommunisert og således kan man nok 

konkludere med at denne jobben var den viktigste i prosjektperioden med tanke på at ”rene” elver er 

det beste renome vi kan ha. Når feilaktig informasjon om rømt laks i elvene kommer ut så ”renner” 

millionene ut i form av redusert etterspørsel. I forbindelse med dette temaet fikk vi også arrangert 

flere kurs og temasamlinger. Dette ble mulig gjennom prosjektet. En god samarbeidspartner her ble 

veterinærinstituttet. 

Fiskeregler er den delen av produktutviklingen som gir oss best mulighet til å påvirke utviklingen av 

fisketilbudet i regionen. Prosjektet gjorde det mulig å jobbe bredere og mer grundig i disse 

prosessene. Det var en fjær i hatten da vi under sesongen 2013 så at miljødirektoratet brukte våre 

justeringer som et pålagt tiltak i de elvene som ikke var en del av prosjektet. 

Vi har også jobbet med et par konkrete prosjekter der fysiske utbygginger kombinert med endringer i 

organiseringen av fisket har vært gjort på noen gårdsbruk i regionen. Der vil vi spesielt trekke frem to 

eksempler henholdsvis fra Gaula og Orkla. Det ene prosjektet var på Horgøien gård i Gaula og det 

andre var på Volløyen i Orkla. 
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Case Horgøien Gård. 

Horgøien Gård er en stor landbrukseiendom beliggende på Lundamo i Gauldalen. Historisk sett har 

gårdsdriften bestått av 

tradisjonelt landbruk med en 

tilleggssatsning på laksefiske. 

Gården har 2,5 km fiskbar 

elvestrekning i en attraktiv del 

av vassdraget. Det er bygd opp 

et servicetilbud med 3 hytter 

med middels standard, 25 

oppstillingsplasser for 

campingvogner med fremlagt 

strøm, gapahuker og 

toalettforhold på begge sider av 

elven. I tillegg finnes et 

servicebygg med dusj, fryser, 

kjøkken og vaskemaskin som 

står disponibelt for brukerne. Det arrangeres også sosiale sammenkomster i servicebygget. Det gir 

også litt inntekter utenfor ordinær fiskesesong. 

Nye eiere på gården tok over 1/3-2011 og ble således naturlig innlemmet i prosjektet ”Laksefiske for 

alle”. 

Situasjonen ved Horgøien ved overtakelse var preget av historisk hovedsatsning på sesongfiskere. 

Majoriteten av fiskerne var norske. Prisen på fisket var lavt priset og ble organisert mellom grunneier 

og en tillitsvalgt som hadde et engasjement på vegne av de 30 sesongfiskerne. De nye eierne ville 

utnytte potensialet i Gaula på en bedre måte og startet således en prosess med omlegging av 

tilbudet. Dette skjedde i dialog med 

prosjektledelsen i ”Laksefiske for alle”. De 

nye eierne var også med på prosjektets 

studietur til Skottland. Noe de synes var 

veldig positivt og ga positiv energi i 

omstillingsprosessen. Videre engasjerte de 

seg i den biologiske forvaltningen med en 

god innstilling for å ivareta det biologiske 

grunnlaget i laksen. De har også tatt grep og 

forbedret gyteforholdene til sjøørreten i 

bekken som renner gjennom eiendommen. 

De nye grunneierne ønsket en større bredde på tilbudet med hovedsatsning mot et europeisk 

marked. Det var også et ønske om å bedre utnytte boligfasilitetene som finnes på gården. På 

bakgrunn av dette ble antall sesongkort redusert til 20 og det ble i tillegg satset på 6 stenger 

forbeholdt ukeleie. 

Effektene av omstillingen er flere. Omsetningen på gården har steget og den lokale verdiskapningen i 

form av handel har økt. I tillegg har den sosiale kretsen ved elva blitt utvidet. Ukefiske har også åpnet 
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en ny næringsvei på Horgøien. Guiding har blitt en etablert del av tilbudet, noe som også gir økt lokal 

verdiskapning. Dette fremstår som et godt eksempel på at nytenking og omstillingsprosesser kan gi 

godt utbytte på en del områder. 

Kurs – Gjenutsetting 
Vi har gjennom prosjektperioden prioriterte dette med gjenutsetting svært høyt. Eksempler fra andre 

land viser at dette er et svært viktig tiltak for å styrke selve produktet som er laksen. Dette fikk 

deltakerne også se gjennom våre studieturer til Skottland og England. Gjenutsetting er et svært 

omdiskutert tema både når det gjelder etiske 

standpunkt men også sett i et biologisk 

perspektiv. Prosjektet gjorde det mulig å 

prioritere deltagelse i forskning på dette 

området slik at vi gjennom prosjektperioden 

har forsket frem resultater i de regionale 

vassdragene. Hovedsamarbeidspartneren var 

NINA (Norsk Instutt for naturforskning). Dette 

var svært viktig da mye av de eksisterende 

forskningsresultatene innen temaet var fra 

andre verdensdeler og områder som direkte 

ikke kan sammenstilles med de regionale 

forholdene i Midt Norge. Økt grad av gjenutsetting er svært viktig med tanke på utnyttelse av 

skuldersesonger i vassdragene. 

På bakgrunn av disse resultatene arrangerte vi flere temasmalinger og kurs. Vi gikk bredt ut både på 

rettighetshaversiden og brukersiden. Vi hadde også egne samlinger for de som deltok aktivt i 

prosjektet. Dette ble en svært god arena og vil styrke det videre samarbeid i elvene. Det ble stor 

mediainteresse rundt disse samlingene og noe av dette er lagt ved rapporten som vedlegg. 

Vertskapsrollen – seminar  
Vertskapets rolle innenfor laksefisketurismen er svært viktig. Dette gjorde at vi i utgangspunktet 

hadde prioritert dette temaet høyt i utarbeidelsen av prosjektet. Vi satte derfor straks i gang med å 

finne aktuelle samarbeidspartnere på dette området. Vi hadde bla møte med Trøndelag reiseliv for å 

se på muligheten for samkjøring rundt dette. Videre hadde vi eget møte med Marit Torkelson som er 

kjent for å ha svært gode kurs innen temaet.  Hun er en svært populær inspirator og engasjerende 

kursholder, som foreleser om kunsten å ønske velkommen. Dette gjør hun gjennom sitt firma, 

Vertskapet utvikling as. Det viste seg derimot at interessen rundt dette var svært laber blant 

rettighetshaverne i elvene, noe som gjorde at vi ikke greide å gjennomføre de planlagte 

kursoppleggene vi hadde lagt opp til. Årsaken til dette kan være flere men vi sitter igjen med et 

inntrykk av at bekymringen for laksen som grunnressurs kvelte motivasjonen for denne delen av 

utviklingsarbeidet. Vi måtte derfor nedprioritere denne delen av prosjektet og øke prioriteringen mot 

kompetanseutvikling i forhold til grunnressursen. 

Vi synes at utviklingen på dette temaet er svært beklagelig men vi har helt klare intensjoner om å ta 

opp denne tråden igjen etter prosjektperioden. Prosjektet bidrog i hvert fall til at vi som 
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prosjekteiere både regionalt og nasjonalt ser den store betydningen vertskapet har i 

laksefisketurismen. 

Bli kjent turer i eget vassdrag er forsøkt gjennomført men avlyst pga manglende interesse i noen av 

elvene. I Orkla ble det gjennomført. Vi gjennomførte også bli kjent tur i vassdragene i samarbeid med 

våre kolleger på Sørlandet og i Nord Norge. Dette ble en svært nyttig seanse både for deltagerne fra 

Sørlandet og Nord Norge samt deltagerne fra Midt Norge. Dette er svært god nettverksutvikling. 

Regional klyngedannelse/nettverk 
Denne delen av prosjektet er den delen vi føler har gitt mest effekter. Nettverksutviklingen har vært 

veldig positiv og vi samarbeider nå på et mye bredere nivå i regionen enn vi har gjort noen gang 

tidligere. Prosjektet har bidratt til at denne delen av utviklingsarbeidet kunne vært gitt den prioritet 

vi i mange år har ønsket.   

Vi har gjennom prosjektperioden hatt eget 

dialogseminar med oppdrettsnæringen og vi har bla 

vært på studietur til Salmar sitt nye anlegg på Frøya. 

Dette ville vært helt utenkelig for to år tilbake og har 

gitt mange et nytt syn på de forskjellige utfordringer 

våre to næringer står ovenfor. 

Vi har også innledet et godt samarbeid med 

Trøndelag reiseliv og vil i fremtiden få en tettere 

dialog og samarbeid om utvikling av 

laksefisketurismen. Dette er også en direkte effekt av 

prosjektet. 

En annen nettverksplattform er den som nå er etablert opp mot forsknings og kunnskapsmiljøene. 

Denne er sterkt forbedret og vil på sikt gi endringer i arbeidsmetoder i forbindelse med forskning og 

kunnskapsspredning i regionen. Da spesielt med tanke på brukermedvirkning i den praktiske og 

forberedende forskningen. Regionsamarbeidet er blitt kraftig forsterket. 

Veiledningsmateriell 
Ved prosjektets start hadde vi en del veiledningsmateriell som hadde blitt for dårlig utnyttet. Vi 

hadde også en del materiell som trengte oppgradering og gjennomgang. I tilegg var det også behov 

for å få utviklet veiledningsmateriell i forbindelse med den forskning som ble startet i 

prosjektperioden. 

Vi brukte en del midler i prosjektet for å få trykt opp nye versjoner av eksisterende materiell. Dette 

både i samarbeid med forskningsinstitusjonene og Norske Lakseelver. Vi fikk gjennom prosjektet satt 

fokus på og forbedret distribusjonen av dette. En del av materiellet ble også lagt merke til utenfor 

landets grenser og det finnes i dag materiell som brukes i bla danske vassdrag som er en ”kopi” av 

materiell vi har forbedret og utviklet gjennom prosjektet. Dette ser vi på som positivt da vi også har 

fått samarbeidspartnere og nettverk utenfor Norge. 
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Villaksens dag er et arrangement som er tuftet på informasjonsspredning om laks og 

laksefisketurisme. En betydelig del av materiellet er brukt i denne sammenheng. Villaksens dag 

omtales mer utfyllende under avsnittet ” Tilrettelegging for informasjonsspredning om 

laksefisketurisme” 

Tilrettelegging for informasjonsspredning om 

laksefisketurisme  
Dette er en del av prosjektet vi har økt prioriteringen på. En vesentlig del av denne jobben ble opp 

mot Statens vegvesen for å jobbe med skilting langs hovedferdselsårene i dalførene. Det å få skiltet 

bruer med elvenavn er viktig i forhold til merkevarebygging og informasjonsspredning. En utfordring 

med denne jobben var at skiltbestemmelsene til svv ikke inneholdt bestemmelser om denne typen 

skilting. Det var derfor viktig at svv fikk tid til å finne løsninger på dette. Vi var derfor svært fornøyde 

da det første elveskiltet kom opp på E6 sentralt plassert på Støren. Det ble avholdt mange møter 

med svv og mange skilt er nå satt i bestilling både for 

Gauldals og Orkdalsføret. Dette er et svært viktig 

resultat i prosjektet selv om jobben kan høres 

bagatellmissig ut er det lagt ned mye jobb for å få 

dette på plass. 

Villaksens dag er en viktig arena for 

informasjonsspredning. Det ble lagt ned mye arbeid i 

disse arrangementene i prosjektperioden og vi 

oppnådde høye besøkstall og stort engasjement 

rundt disse arrangementene. Medvirkningen var stor 

og vi fikk på en god måte kommunisert at laksefiske 

er en aktivitet som fanger bredt i befolkningen. Vi 

har flere store medieoppslag på bakgrunn av disse 

arrangementene og noen av disse er vedlegg i 

rapporten. Bare i Gaula hadde vi ca 800 

besøkende og vi stablet på plass et 

arrangørkorps på over 20 personer. 

Besøksgruppen var fra barnevogn til rullator!   

Informasjonsspredningen generelt er også 

godt styrket. Vi har lagt mer tid og ressurser 

bla i nyhetsaviser og årsmeldinger i vassdragene. Disse er i tilegg utviklet på en slik måte at de nå 

brukes både internt og eksternt. Dette kunne prioriteres takket være prosjektet og grunneierne ser 

nå viktigheten av dette så det vil nok få plass i budsjettene lokalt i årene fremover. I tilegg har vi satt 

fokus på infospredning på nett og dette har blitt forbedret gjennom prosjektperioden. Vi har også 

skolert oss på dette. I tilegg har vi hatt møter med scanatura og er nå i en prosess for å etablere en 
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ny felles plattform på rapportering. En god rapportering er en av de viktigste tiltakene å prioritere i 

vassdragen. 

På Gaula Natursenter har man nå utviklet en arena for infospredning blant barn og unge. Dette har 

ikke direkte vært en del av prosjektet men mye av grunnlaget er lagt gjennom prosjektet. Senteret 

blir i dag benyttet av barnehager, barne og ungdomsskoler og de får en orientering om laks og 

laksefiske i kombinasjon med at laksens forksjellige livssykluser blir vist i et eget skjermrom i 

senteret. Dette ble åpnet til sesongen 2013 og har vakt stor begeistring både i forhold til lokale og 

tilreisende. Skjermvisningen har også direkte kameraoverføring fra elven som er svært populært på 

sommerhalvåret. Utstillingen består i dag av totalt 5 skjermer. 

Utvikling, utforming og oppfølging av 

kommunikasjonsstrategi 
Vi har i prosjektperioden jobbet svært aktivt i forhold til temaet kommunikasjonsstrategi. Vi hadde 

egen temasamling rundt dette med svært gode foredragsholdere som hadde god erfaring på temaet. 

Nils Arne Eggen og Otto Ulseth var to av dem. Villaksinteressene har her veldig mye å lære og spesielt 

avgjørende er dette temaet i forhold til kommunikasjon opp mot de utfordringer som skapes av 

havbruksnæringen. Det er viktig med en klar kommunikasjonsstrategi både i forhold til de biologiske 

aspektene men også rundt dette med kommunikasjon ut mot våre ulike markedssegmenter. 

Kommunikasjon ut mot markedet har vært for tilfeldig i 

elvene i Midt Norge. For å lære av andre tok vi turen til 

gamefair i England. Dette er en av verdens største 

messer innen sportsfiske. Her fikk vi se hvordan våre 

konkurrenter kommunisert sine budskap for markedet. 

Dette endte opp i en dialog som nå er i sluttfasen om 

hvordan vi skal løse dette. Dialogen er sluttført blant 

styrene i de elvene som er med i prosjektet. Elvene har 

også vedtatt å ha en egen talsperson som er ansvarlig 

for å følge den avtalte kommunikasjonsstrategien mot 

media. Dette fikk vi virkelig prøvd i praksis da det under 

sesongen 2011 ble blåst ut i store regionale medier at 

våre elver var fulle av oppdrettslaks. Denne jobben vist 

hvor viktig det er å ha en klar strategi rundt dette. 

Andre områder som vi har fått prøvd oss på er 

kommunikasjon om fiskeregler, sesongresultater, 

gjenutsetting og hunnlaksfredning. Dette er 

begrensende tiltak som vi bruker aktivt i 

kommunikasjonen og vinkler som et konkurransefortrinn i stedet for begrensninger for brukerne.  

Vår klare strategi er å alltid være ærlig, bruke siste tilgjengelige kunnskap som grunnlag og aldri gi 

uttalelser på ”tynt” grunnlag. Vårt fortrinn er stor laks, rene elver og tett dialog med 

kunnskapsmiljøene. Dette skal gjenspeiles i all dialog. Med rene elver menes vassdrag uten skadelig 

innslag av rømt oppdrettsfisk. 

For å se bruken av kommunikasjonsstrategien i praksis se vedlegget ”-alt er basert på kunnskap” 
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Presseturer 
Dette er et arbeidsområde som har vært sterkt prioritert gjennom prosjektperioden selv om vi har 

valgt å løse dette på en annen måte enn først beskrevet. Det viste seg vanskelig å få media med på 

den opprinnelige planen. Derfor inviterte vi media på enkeltsamlinger og enkeltarrangement i 

prosjektperioden. Dette gjorde at vi gjennom prosjektperioden har hatt svært god mediadekning av 

alle aktiviteter vi har jobbet med. Spesielt må nevnes villaksens dag på winsnes da vi laget en politisk 

happening som skapt en stor mediainteresse i oppkjøringen til stortingsvalget. Mange av oppslagene 

er lagt ved prosjektrapporten. Vi hadde også egen konferanse på mediastrategi og dette temaet fikk 

økt fokus også på bakgrunn av dette. 

Studieturer 
Det har i prosjektperioden vært gjennomført to studieturer. En av turene gikk til Skottland og den 

andre til England og Skottland. Dette er viktige tiltak for å kunne få forståelse for sammenhengen 

mellom god forvaltning og næringsvirksomhet. Det ble utarbeidet egne rapporter fra turene for 

internt bruk i elvene. Disse rapportene følger i sin helhet. 

Rapport fra studitur til Skottland 2012 

Vi skal gjennom det nystartede prosjektet ”Laksefiske for alle” gi et bedre tilbud til allmennheten 

gjennom bedre kobling mellom forvaltning og næringsutvikling. 

 Prosjektet støttes av Innovasjon Norge og går fram til 2014. River Dee har en lakseførende strekning 

på 130 km i hovedelva og 15 ganger mer i sidevassdragene. 

 I 1994 var bestanden på et minimum med fangst av 2300 laks. En omfattende snuoperasjon startet, 

og det ble etter hvert bygget opp en mer slagkraftig organisasjon som står for den daglige drifta av 

lakseforvaltningen. Her prioriterer de å fjerne vandringshindre for fisken så produksjonsarealet øker 

og forbedre leveområdene til fisken slik at det kan produseres mer fisk i vassdraget.  

 Elveeierlaget der borte måler og overvåker hva slags tiltak som gir mer fisk i elva. Det er også 

grunnen til at klekkeriet ble stengt etter mange års drift. Undersøkelser i vassdraget viste at 

utsettinger av rogn og lakseunger ga mye dårligere resultat enn naturlig gyting og dessuten var det 

dyrt. Elva var også den første som begynte med utstrakt gjenutsetting av fisk i 1994. Man kan 

beholde fisk, men i praksis så setter alle fiskere ut fisken igjen for å sikre nok gytere for elva. At 

tiltakene virker kan man også se på fangststatistikken som viste 9300 fisk i 2011. Gytebestanden er 

visstnok om lag 100.000 fisk. Hva kan man så lære av skottene?  

  

Doktor i elveeierstyrt villaksforvaltning, Stian Stensland, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 

kommentarer oppholdet slik: -En slik studietur som gjennomføres her er en enkel og god måte for 

nettverksbygging og læring. Man får se hva andre har gjort og så snakker man sammen og tar med 

seg gode ideer og engasjement hjem. Det som har vært avgjørende i River Dee er at man får inn nok 

penger fra elveeierne. Tida da laksen kom av seg selv, uansett hvor mye man fisket opp er over.  
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God forvaltning koster penger, det må elveeierne innse. I Dee betaler elveeiere inn 500 kroner for 

hver laks som blir tatt på eiendommen sin. Dette er penger som går tilbake til elva og laksen. 

Samtidig er det interessant å se parallellen til Norge når det gjelder gjenutsettingsdebatten.  

Bruk av kvoter og gjenutsetting - enten det skjer frivillig eller tatt inn i fiskereglene brer også om seg 

her hjemme.  Hva slags holdninger har fiskerne til gjenutsetting og kvoter, hvordan påvirkes atferd og 

hvilke konsekvenser får dette for fiskerne og elveeierne i dalene?  

 

Referat fra studietur til England og Skottland i regi av prosjektet 

Laksefiske for alle 2011! 

24. oktober – dag 1 

24. oktober møttes representantene fra nord på Gardermoen før avreise til Newcastle. Totalt var vi 

15 stykker, og 7 elver/forpakterorganisasjoner var representert. I tillegg hadde vi med to 

representanter fra Trøndelag med god 

erfaring med studieturer. Ved ankomst 

Newcastle ble vi møtt av en av norsk laks 

store ambassadører i England, Harald 

Øyen, som geleidet oss inn i ventende 

buss. Harald orienterer kort om 

programmet før vi ankommer den lokale 

puben for å spise fish & chips og smake på 

det lokale ølet. Det har vært en lang dag, 

så vi trekker oss tilbake til vår base for 

turen, Lambley Farms & Cottages,  cirka 

klokken 22. Vi innlosjerer oss på våre 

respektive rom, og møtes igjen til frokost 07.30 morgenen etter. 

25. oktober – dag 2 

Vi møtes til frokost, før vi får besøk av stedet eier, Jim 

Slasor. Han forteller om driften av gården, og viktigheten 

laksefiske har for det totale resultatet. Det at gården 

befinner seg i et av de viktigste ferieområdene for 

England befolkning har gjort at de har hatt god pågang i 

høysesongen for turistutfarten, men at de har slitt med å 

fylle den velkjente skuldersesongen. Laksefisket, som i 

River Tyne foregår fra 1. februar til 31. oktober, har 

derimot bidratt til at Slasor kan ta en høyere pris 

gjennom hele året, i og med at det er en kontinuerlig 

etterspørsel etter å fiske laks. Han påpeker også at en helhetlig og god forvaltning av vassdraget er 

essensielt for at han kan bedrive sportsfisketurisme, i og med at hans produkt verdsettes ut fra 

mengde fisk i elva. For å anslå verdien av fiskeretten, sier Slasor at en laks tilsvarer cirka 50 000,-, 
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mens en sjøørret tilsvarer cirka 20 000,-. Med andre ord, en snittfangst på 100 laks per sesong, betyr 

at fiskeretten alene er verdt 5 millioner. 

Slasors vald er cirka 1200 meter langt og tilbyr fiske fra begge sider. Fiskevaldet har totalt 6 

utpregede fiskeplasser, og Slasor selger 4 stenger på eiendommen. Flere personer ville i følge han 

skapt trengsel, og han har gjort et bevisst valg i forhold til dette. Siden mange av fiskeren til Slasor 

ikke kjenner hverandre fra før, mener han at det er ekstra viktig at man legger opp til at fiskerne har 

god plass, og at de ikke opplever trengsel. Samtidig påpeker han at hvis en kameratgjeng på 8 leier 

fiskeretten, er det opp til dem hvordan de fordeler seg. 

Slasors vald er ikke utpreget turistifisert, men han har opprettet en gapahuk ved en av kulpene, og 

han har tilrettelagt med en trapp der dette er nødvendig. Slasor har også lagt ut håver på 

fiskeplassene. De er også i England opptatt av smittefare, og skilt som påpeker krav om desinfisering 

er å finne flere steder. 

Etter omvisningen på Lambleys fiskevald setter vi oss i bussen og drar til Riding Mill Research Centre. 

Dette er en forskningsstasjon som har oppstått i kjølvannet av en vannoverføringsdemning. Denne 

demningen har ført til at de får en hindring i elva, som gjør at de kan filme laksen og telle oppgangen 

av laks. I smoltutvandringsperioden har de også en smoltteller som registrerer smoltstørrelse og 

utvandringstidspunkt. Riding Mill har også arbeidet mye med å registrere effekten av 

kultiveringstiltak i forbindelse med smoltutsettinger, og kommer således med noen interessante 

betraktninger. Alt kultivert smolt blir i River Tyne fettfinneklippet. Fangstrapporteringene viser at 

gjenfangsten på disse individene er svært liten. De mente derfor at det bidraget som kultivert smolt 

står for, kan to til tre ekstra holaks bidra med. Som en konsekvens er dette multimillioners arbeidet 

mer eller mindre bortkastede penger. En tankevekker både for de som vurderer slik kultivering, og de 

som allerede bedriver det. Med andre ord, å ha nok gytefisk på elva og å oppfordre til magemål når 

det gjelder høstingen, er langt viktigere enn å bruke flere hundretusener årlig på smoltutsettinger. 

Riding Mill har to personer ansatt i forskningsstilling, og har et relativt omfattende arbeidsfelt. I 

forhold til mange elver i nord, er det nok ikke alt som gjennomføres ved Riding Mill som er 

overførbart, men det viser allikevel at villaksen har en langt større ”politisk stjerne” i England enn her 

hjemme.  

Etter besøket på Riding Mill fikk vi gjort en stopp på et 

kjøpesenter for å handle in diverse nødvendigheter før vi 

fortsatte til stampuben, Kirkstyle pub for middag og sosialt 

samvær. 

26. oktober – dag 3 

River Eden er en annen engelsk elv, men til forskjell fra River 

Tyne som munner ut på østkysten, munner River Eden ut på 

vestkysten av England. River Eden har i flere år slitt med 

lakseoppgangen, og er ikke så godt anerkjent som lakseelv som 

River Tyne. Dog, innsatsen som gjøres fra forvaltningshold er 

stor, og første stopp på dag 3 er hos Eden River Trust som står 

for denne forvaltningen. Eden River Trust består av 9 ansatte, som både driver forskning, 

Bilde 3 Bildet viser elvesystemet i River Tyne, og 
her blir vi introdusert til alle lokaliteten hvor det 
har blitt bedrevet yngelregistrering. 
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informasjonsinnhenting og formidling. Lederen, XX XX, formidler mye av arbeidet som gjøres, og det 

er selv om laksen har en stor prioritet, har de også fokus på andre arter som hører til vassdraget.  

River Eden er totalt 130 kilometer lang, og renner i stor grad gjennom kulturlandskap. River Eden 

Trust arbeider aktvit med å forebygge skader fra husdyr, eksempelvis nedtråkking av elvebredd, 

forurensning fra husdyrmøkk og spredning fra uønskede arter. Det mest spennende med 

forvaltningen av River Eden er evnen til å ha flere tanker i hodet samtidig. De har akseptert at 

sammenhengene mellom de ulike artene er viktig, og får nok i så måte også en større politikeraksept 

for driften. De er også avhengig av private donasjoner, og oppnår dette ved å ha en bredere 

miljømessig plattform. Eden River Trust har et stort fokus på å bistå de naturlige prosessene, og bidra 

aktivt til å gjenskape naturlige habitater langs elva. Et hovedmål med forvaltningen av River Eden er å 

skape håndfaste effekter både for natur, folk og lokaløkonomi. I forhold til prosjektet ”Laksefiske for 

alle!” er dette et nøkkelpunkt. Man skal skape et laksefiske som evner å se utenfor gytegropene i 

elva, og samarbeide med lokalt næringsliv for å gi større og flere positive ringvirkninger til lokalt 

næringsliv. Lykkes man med dette, vil man også få en aksept av laksefiske, selv om man ikke er 

laksefisker selv.  

Etter å ha hørt om forvaltningen av River Eden drar vi til North Lakes Hotel for å innta lunsj. Etter 

lunsjen kommer Anna Waddilove for å orientere om prosjektet Nurture Lakeland, som i bunn har 

mye til felles med prosjektet ”Laksefiske for alle!”. Nurture Lakeland arbeider med reiselivsbedrifter i 

området for å tydeliggjøre viktigheten av miljømessige bærekraftig drift. Flere målsetninger 

inkluderer å videreføre fokuset på naturbasert reiseliv, og å tilrettelegge for at aktiviteter forbundet 

med disse påfrer miljøet så lite skade som mulig. De jobber 

også aktivt med å få bedriftene tilå involvere sine kunder i 

å ta ansvar for lokal forvaltning, og de har blant annet et 

system med bøsser hvor de besøkende kan donere penger 

til ”grønne” infrastrukturtiltak og lokal forvaltning. Kan vi 

finansiere en hengebro eller en gapahu på denne måten i 

Norge også? Nurture Lakeland ønsker å etablere området 

(Eden) som en foretrukket destinasjon på grønt reiseliv, en 

posisjon som jeg tror Nord-Norge har stort potensial for å 

innta i Norge. Nurture Lakeland vil også bistå lokale 

bedrifter i å utvikle miljømessig bærekraftige reiselivstiltak, gjennom informasjon, og utvikling av de 

lokalt tilstedeværende ressursene. Som en konsekvens av dette ønsker Nrture Lakeland å bedre 

samarbeidet mellom lokalt næringsliv, og dernest også øke inntektene til det lokale næringslivet. I 

prosjektplanen til ”Laksefiske for alle!” kan dere lese at dette også er et tydelig mål for vårt prosjekt. 

På lik linje med Nurture Lakeland, vil ”Laksefiske for alle!” også kunne bidra i en slik utviklingsprosess. 

Tenk derfor over om dere vet om noen lokale bedrifter dere ønsker å dra inn i prosjektet. 

Etter besøket hos River Eden drar vi til utstyrsforretningen John Norris i Penrith. John Norris har bygd 

opp en omfattende internettbutikken, i tillegg til den store avdelingen i Penrith. Et interessant poeng 

ble luftet av en av kursdeltakerne. Jo lengre nord man var bosatt, og dermed jo lengre unna 

sportsbutikker og utstyrsleverandører man befant seg, jo større ble pengeforbruket. 

Etter besøket hos John Norris reiste en fornøyd gjeng tilbake til basen for middag og sosialt samvær. 

Bilde 4 "Godtebutikken” John Norris i Penrith 
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27. oktober – dag 4 

Den siste dagen med fagprogram skulle brukes til å besøke 

River Tweed, og Tweed Foundation. River Tweed ligger i 

Skottland, og vi hadde en relativt lang busstur foran oss. 

Dog, vi kom frem, og ble møtt på hovedkvarteret til River 

Tweed, hvor Nick Yonge hilste oss velkommen, og hvor vi 

fortalte litt om vår agenda med besøket. Han ga videre 

ordet til biologen Ronald Campbell, som har en ledende 

rolle i å utvikle forvaltningsregimet i River Tweed. 

Etter å ha besøkt Tweed Foundation satte vi oss i bussen og 

dro ned til Buccleuch Arms Hotel, hvor restauranten heter 

”The Salmon Room” for å innta lunsj. Laksen har en fremtredende 

rolle i elvedalen her oppe, noe som gjenspeiler seg ved at man gir 

lokale bedrifter navn med ”salmon” i seg. En slik rød tråd savnes i 

Norge, og det bør arbeides aktivt for å øke forståelsen av at hele 

lokalsamfunnet er gavnet ved et godt laksefiske. Dette vil også 

prosjektet ta tak i, og man vil forhåpentligvis kunne få satt i gang 

prosjektet som påbegynner et slikt arbeid, eksempelvis ved å 

benytte en homogen skilting som fiskerne kan gjenkjenne gjennom 

elvedalen, og kanskje også på tvers av elvedaler. 

Etter lunsj drar vi videre til en av vuggene for det moderne 

laksefisket, legendariske House of Hardy i Alnwick. House of Hardy 

er fødestedet for det kanskje mest omtalte utstyrsmerket innen 

laksefiske, Hardy, og her er det både bygget opp et lite museum, 

samtidig som de besøkende kan handle i utstyrsbutikken. Et par av 

deltakerne får således også prøve en ny stang i kastedammen 

utenfor.  Stanga har den beskjedne prisen 70 000,-. Tidligere lå også produksjonen av alt Hardy-utstyr 

her i Alnwick, men dette er nå i stor grad tatt over av lavkostland. 

Det blir mye busskjøring i dag, så middagen smaker godt når vi ankommer Kirkstyle pub. 

Oppsummering og evaluering 

Den siste kvelden tar vi en kort oppsummering på hotellet, og det virker å være en fornøyd gjeng 

som har fått mange gode inntrykk, og ikke minst fått fylt på med energi for videre lakseforvaltning. 

Det blir lit debatt om faginnholdet, og noen mener det burde vært lagt opp til flere faglige poster, 

mens andre mener at man ikke kan ha for mye fag, da man kun kan prosessere en gitt mengde info 

daglig. Uansett, man fikk knyttet bånd på tvers av elvene, og jeg håper dere kan opprettholde 

kontakten videre også. Det er utvilsomt at mye av poenget med en slik studietur er nettopp å knytte 

nye kontakter, og selv om utbyttet ikke er like lett å måle, virket det tydelig at de samtalene som 

foregikk på bussen og rundt middagsbordet på kvelden, var av minst like stor verdi som 

forelesningene vi mottok. 

En av utfordringene i norsk lakseforvaltning er at man har slitt med å formidle effektene av de 

tiltakene man foretar seg lokalt, og således har man heller ikke hatt de store mulighetene til å lære 

Bilde 5 Vakre omgivelser ved Tweed River. Vi 
besøkte Tweed i høysesongen, og på de beste 
valdene måtte men nå belage seg på å betale 
1500 - 5000 kroner per døgn 
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av hverandre. Dette gjelder også i markedsføringen av laksefiske, ved at man ofte er ”redd” for at 

naboen skal ta fra oss kundene hvis vi snakker positivt om dem. En utfordring her er nok også at det i 

norsk lakseforvaltning tidvis er svært begrensede midler, og at man derfor ikke har kapasitet til å 

formidle det man gjør. Her tror jeg det er viktig å ha fokus på flere ting: 

1. God lakseforvaltning er ofte overførbart, og en slik tur gir de forskjellige elvene mulighet til å 

utveklse erfaringer og kunnskap. Ikke for å ”henge ut” noen, men det virket som om 

Reisaelva hadde en svært matnyttig samatale med trøndelagsrepresentantene angående 

kvoter som en del av forvaltningen. 

2. Politisk sett virker ofte laksen å bli forbigått, og det er lite midler som settes av til 

lakseforvaltning. Synliggjøring av laksen som ressurs, både for lokalt næringsliv, men også 

som rekreasjonsobjekt er viktig for å heve aksepten for laks som et svært viktig element i 

norsk bygdepolitikk, og miljøpolitikk.  

Oppsummering 
Prosjektet ”Lakefiske for alle” har gitt oss muligheter til å jobbe med temaer vi normalt ikke kan 

prioritere. Vi har gjennom prosjektperioden møtt 

flere utfordringer og ting som man på forhånd ikke 

kunne forutse. Effektene av prosjektet har vært 

mange og de vil være verdifulle i et kort og 

langsiktig perspektiv. Det er svært utfordrende å 

jobbe med så store prosjekter som involverer så 

mange og så mange temaer og særinteresser. 

Derfor har hele prosjekt perioden vært en 

balansegang og man har hele tiden vært nødt til å 

gjøre prioriteringer underveis både i forhold til tids 

og ressursbruk. Mye av jobben i prosjektet har 

ligget i krysningspunktet mellom næring og forvaltning. Derfor har prosjektet gitt effekter på begge 

områder. Noen helt konkrete effekter er: 

 Større oppslutning og engasjement. 

 Økt omsetning på konkrete produkter. 

 Økt grad av tilrettelegging. 

 Økt grad av gjenutsetting, fra 20% til 40%. 

 Økt kommunikasjon og bedre kunnskap rundt vill/oppdrettsproblematikken. 

 En bredere samarbeidsplattform. 

 Større forståelse for villaksen i turist og reiselivssammenheng. 

 Bedre kommunikasjons og mediastrategi. 

 Bedre forståelse for viktigheten av bredde i tilbudet. 

Vi vil ønske å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i nord og sør, til Norske Lakseelver og til 

Innovasjon Norge som gjorde denne jobben mulig. Vi har fått mye balast som mange vil dra god nytte 

av i tiden fremover spesielt med tanke på de utfordringer laksefisketurismen i dag står ovenfor. Vi 

står gjerne til rådighet dersom det skulle bli behov for det. 

 


