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Rune Krogdahl og Torstein Rognes har hatt ansvaret for sekretariatet og har fungert 
som prosjektledere i de ulike prosjekter. 
Dette har vært det tiende driftsåret til ErT og det femte året etter at man avsluttet 
oppleie av kilenøter og kilenotretter i sjøen. Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) 
er en paraplyorganisasjon for elveeierlagene rundt Trondheimsfjorden i Nord- og 
Sør-Trøndelag. Organisasjonen består av Verdalselva, Stjørdalselva, Skauga, 
Gaula og Orkla. Formålet til ErT er å sikre og bygge opp den Nord-Atlantiske 
laksestammen, for der igjennom både å sikre og øke verdiskapningen i de 
trønderske laksedalførene. 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.  

 
2014   

Prosjektet ” Kompensasjon for avståelse av bruk av kilenot og kilenotrettigheter i 
Trondheimsfjorden” ble startet høsten 2004 av organisasjonen ”Elvene Rundt 
Trondheimsfjorden”(ErT). ErT ble stiftet samtidig og består av de fire større elvene i 
Trondheimsfjorden (Orkla, Gaula, Verdalselva og Stjørdalselva), samt Skauga.  
2009 var det siste året med oppleie. De siste årene har det vært først og fremst 
vært overvåkingsprosjekter som ErT har vært involvert i; ”Skjellprøvetaking i 
Trondheimsfjorden” og ”Telemetriprosjektet”. I tillegg har ErT jobbet mye opp mot 
MD, Mattilsynet, FM og FHL med div. overvåkings- og forskingsprosjekter på 
forskjellige områder. Til enhver tid pågår det flere forskningsprosjekter på laks i en 
eller over flere elver, som ErT i større eller mindre grad har vært aktivt involvert. 
disse. Behovet for å ta tak i sidebekker og –vassdrag har blitt tydlig og ErT fikk 
gjennomført et kurs i restaurering i Orkla. Kurset var i samarbeid Grong 
videregående skole og ble finansiert av Miljødirektoratet.  
Det er sendt inn en del innspill/svar på høringer som angår to eller flere elver i 
fjorden.  
 
Overvåkning av innslag av rømt oppdrettslaks i  
elvene rundt Trondheimsfjorden (Skjellprøve-prosjektet) 
I prosjektets fjerde år ble totalt 
2029 skjellprøver fra Gaula, 
Nidelva, Orkla, Skauga, 
Stjørdalselva, Verdalselva og 
Namsen kontrollert. 23 
skjellprøver ble klassifisert som 
oppdrettsfisk, 1971 som villfisk, 
14 som utsatt smolt, 2 som usikre 
vill eller utsatt, 4 usikre utsatt 
eller rømt og 15 ble klassifisert 
som lite lesbare/erstatningsskjell. 
Namsen hadde størst 
prosentandel oppdrett i det 
innsendte materialet med 7 
oppdrettsfisk av 415 analyserte 
prøver (1,7 %), Nidelva 2 oppdrett av 158 analyserte prøver (1,3 %), Orkla 7 
oppdrettsfisk av 519 analyserte prøver (1,3 %), Gaula 4 oppdrettsfisk av 451 
analyserte prøver (0,9 %), Stjørdalselva 3 oppdrettsfisk av 440 analyserte prøver 
(0,7 %), Skauga 0 oppdrettsfisk av 44 analyserte prøver (0,0 %) og Verdalselva 0 
oppdrettsfisk av 2 analyserte prøver (0,0 %). Det ble klassifisert totalt 1,1 % 



  

oppdrett i det analyserte materialet for 2014, alle 7 elvene sett under ett. Til 
sammenlikning ble det i 2011 klassifisert 3,9 % oppdrett, 0,4 % oppdrett i 2012 og 
1,6 % oppdrett i 2013 igjennom prosjektperioden for de samme elvene. Også i år 
har ordningen med fortløpende analyser med raske svar direkte til fisker via 
tekstmelding blitt positivt mottatt. Prosjektet ble finansiert av SalMar ASA og FHL 
miljøfond. Proskjektet er viktig for å kontinuerlig overvåke innslaget av rømt oppdrett 
i elva, slik at vi har tid til å sette inn eventuelle tiltak før gyting. 
 
 
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks 
”(Telemetriprosjektet”) 
Formålet med denne undersøkelsen er blant annet å beregne størrelsen på innsiget 
av villaks til Trondheimsfjorden, og å kartlegge innslag av rømt oppdrettslaks i 
laksebestander i Trondheimsfjorden. Videre ønsker vi å kartlegge den rømte 
oppdrettslaksens og villaksens vandringsmønstre fra ytre deler av 
Trondheimsfjorden og opp i den enkelte elv. Hovedfokuset er blant annet å finne ut 
hvor lang tid laksen bruker på å gå fra merkestasjonen i munningen av 
Trondheimsfjorden til den går opp i de viktigste lakseelvene. Et estimat av andel 
rømt oppdrettslaks i ytre deler av fjorden gjennom sesongen vil kunne gi et tidlig 
varsel om hva som kan forventes med hensyn til andel oppdrettslaks i de viktigste 
elvene. Videre vil merkingen av villaks og oppdrettslaks beskrive hvor stor andel av 
oppdrettslaksen fanget i ytre deler av fjorden som vandrer opp i de viktigste elvene i 
fjordsystemet. Ved hjelp av skjellprøver undersøkes når og på hvilket stadium 
oppdrettslaksen har rømt.  
Prosjektets hovedmål er å:  
Sammenligne vandringsmønsteret til rømt oppdrettslaks og villaks i 
Trondheimsfjorden og elvene rundt Trondheimsfjorden med sikte på tidlig varsling 
og effektiv utfisking av rømt oppdrettslaks.  
Med følgende delmål:  
A) Undersøke i hvilken grad og når rømt 
oppdrettslaks som fanges i ytre deler av 
Trondheimsfjorden vandrer inn i fjorden, 
opp i og mellom viktige lakseelver  

B) Vurdere om innslaget av rømt 
oppdrettslaks i villakspopulasjonen ytterst i 
Trondheimsfjorden kan brukes som et tidlig 
varsel om forventet oppvandring i elvene 
rundt Trondheimsfjorden  

C) Sammenligne tidspunkt for 
oppvandringen til oppdrettslaks og villaks i 
elvene og hvor de oppholder seg i gytetida  
D) Sammenligne hvorledes mulige 
vandringshindre (fosser og dammer) 
påvirker oppvandringen til oppdrettslaks og 
villaks  

E) Estimere mengden (innsiget) av villaks 
og oppdrettslaks til Trondheimsfjorden ved 
hjelp av merking og gjenfangst  

F) Benytte disse estimatene til å beregne 
beskatningsratene i sjø- og elvefisket  

G) Forbedre sikkerheten i estimatene av 
gytebestandsmåloppnåelse i Trondheimsfjordelvene  



  

H) Videreutvikle samarbeid mellom ulike lakseinteresser i Trondheimsfjorden 
gjennom kontinuerlig og interaktiv overføring av lokale forvaltningsrelevante data.  
 

Det ble i 2014 merket 212 laks med radiomerker ved YAMO, blant disse var 190 
villaks, 18 oppdrettslaks og 3 kultiverte laks. I tillegg ble 181 villaks merket med 
Lea-merker (resultater fra Lea-merkingen vil behandles i den endelige rapporten).  
Foreløpige oppvandringstall for radiomerkede laks i 2014 forteller oss at 15 laks har 
vandret opp i Stjørdalselva (1 gjenfangst), 17 i Nidelva (1 gjenfangst), 13 i 
Verdalselva (1 gjenfangst), 31 i Orkla (2 gjenfangster) og 45 laks i Gaula (8 
gjenfangster). Mer oppdaterte og detaljerte resultater er presentert i den endelige 
rapporten. 
 
Salcare  
Gjenutsetting av fisk fanget under fritidsfiske er et mye brukt tiltak for å redusere 
beskatningsnivå og opprettholde bærekraftige fiskebestander. Som følge av 
minstemålregler for mange fiskearter både i ferskvann og i havet er gjenutsetting av 
fisk under et gitt minstemål ofte obligatorisk. Gjenutsetting blir i tillegg praktisert i 
forbindelse med døgnkvoter, rettet fiske med hensyn på for eksempel art eller kjønn 
eller maksimumsmål. Frivillig fang og slipp av fisk har også blitt mer vanlig. 
Gjenutsetting av fisk fanget på stang er imidlertid et omdiskutert tiltak siden det kan 
påføre fisken lidelse, stress og økt dødelighet. Det er derfor behov for mer 
kunnskap om hvordan dette påvirker atferd og overlevelse hos fisk. Norsk institutt 
for Naturforskning (NINA) gjennomfører et treårig prosjekt (2012-2014) der effekter 
av gjenutsetting undersøkes nærmere. I Orkla ble det i 2012 merket 39 laks, hvorav 
7 ble gjenfanget i elva og en i sjøen. I 2013 ble 28 merket og av de ble en 
gjenfanget i Orkla, en i en annen elv og en i sjøen. Gjenfangst i elv ble de to årene 
henholdsvis 17,9 og 7,1 %. Tall for 2014 foreligger ikke ennå.  
 
Forekomst av sav2 hos villfisk i Midt-Norge 
Dette prosjektet organiseres og drives av vår samarbeidspartner Salmoncamera. 
Økt kunnskap om utbredelsen til smittestoffer kjent fra både ville laksefisk 

populasjoner og 
oppdrettlaks vil øke 
forståelsen av hvordan 
havbruksindustrien kan 
påvirke vill laksefisk. Smitte 
kan forkomme direkte 
mellom villfisk og 
oppdrettsfisk. I tillegg kan 
rømt oppdrettsfisk også 
være bærere av ulike 
patogener og dermed bidra 
til spredning av smitte. 
Både mengde og diversitet 
av potensielle laksefisk 
patogener kan endre seg 

over tid. Havbruksnæringen kan påvirke slike endringer med variasjoner i 
produksjonsvolum, samt avstander og plassering av 
oppdrettslokaliteter i fjordsystemer. I dette prosjektet vil hovedfokuset være rettet 
mot en nylig introdusert variant av SAV, dvs SAV2, et virus som er vist å være 
årsak til pankreas sykdom (PD) hos laksefisker. SAV2 er nylig introdusert til 



  

Trøndelag/Nordvestlandet, og mest sannsynlig via transport av smolt/embryos fra 
Skottland til Norge. Dette gir en unik mulighet til å klarlegge smittepotensialet til 
SAV, dvs fra oppdrettslaks til vill-laks.  
Hovedmålet med dette studiet er derfor å undersøke om det introduserte viruset, 
SAV2, har smittet fra oppdrettslaks i Trøndelag til vill-laks i elvene Gaula, Orkla, 
Namsen og Stjørdalselva. 
 
Vurdering av metode – innslag av rømt oppdrettsfisk i gytebestanden 
I både Orkla og Gaula har det tradisjonelt vært ett stangfiske på høsten for å finne 
andel oppdrettslaks i gytebestandene. Dette har vært en omdiskutert metode med 
flere påpekte svakheter og / eller usikkerheter.  
 
I flere mindre elver har drivtelling ofte 
vært brukt med stort hell. Fra enkelte 
forskningsmiljø blir det derimot hevdet at 
dette er en metodikk kun egnet for de 
mindre vassdrag. I større vassdrag 
påstås det at stangfiske er eneste 
muligheten. Fordelene med drivtelling 
kontra overvåkingsfiske med stang er 
såpass mange at vi ønsket å se på om 
denne metodikken kan benyttes hos oss.  
I løpet av september 2014 fikk vi derfor 
drivtellet noen utvalgte strekninger for å 
sammenligne disse opp mot overvåkingsfiske.   
 
En drivtelling gi også mulighet til å målrettet plukke ut oppdrettsfisk fra elva med 
bruk av harpun.  Man vil da etter hvert få kompetanse på dette og vil ha en trenet 
”beredskapsstyrke” hvis man skal oppleve en større rømming.  
 
Kurs i restaurering og kultivering sidebekker 
I samarbeid med elever og lærere fra Sportsfiskelandslinja ved Grong videregående 
skole fikk vi siste år åpnet og restaurert flere kilometer med gytebekker i Orkla foran 
høstens gyting. I Føssa, Ryånda, Vigda, Ustørja, Follo/Kvamsbekken og Elabekken 
ble det gjort ulike kultiveringstiltak, for eks rydding av kvist, fjerning av stokker, stein 
og søppel, bygging av terskler, kulper, stryk, utlegging av gytegrus osv.  
Videre har Orkla fellesforvaltning satt i gang en prosess med hensikt å få reetablert 

Svorkavassdraget som 
laks og sjøørrethabitat. 
Vi har fått utarbeidet 
statusrapport og planer 
for tiltaket med hjelp fra 
NIVA, Asplan Viak og 
NVE.  
I tillegg har en gruppe 
begynt å utarbeide 
planer for et 
lakseklekkeri. Utsetting 
herfra vil fungere som 
startshjelp for de "nye" 
strekningene vi har fått 
åpnet. 



  

 
Ordførersamling på Aunan 
Sesongen 2013 gikk inn i historien som en av tidenes dårligste sesonger for elvene 
i Trondheimsfjorden, og 2014 startet enda svakere. Samtidig ble det meldt det om 
store problemer med lakselus fra lakseoppdrett. Dette vekket uro blant de politisk 
folkevalgte i regionen. Ordførerne langs Gaula, Jan Håvard Refsethås, Erling 
Lenvik og Jorid Jagtøyen, gikk på bakgrunn av dette ut med en bekymringsmelding 
i slutten av juni. De ønsket også å ta et initiativ til et felles møte mellom alle 
kommunene som har laksevassdrag tilknyttet Trondheimsfjorden. Dette for å bidra 
til at man også i framtida skal kunne glede oss over et yrende folkeliv i elvedalen 
gjennom sommeren.  
På bakgrunn av dette ble det i regi av ErT og NL arrangert et møte på Aunan den 

20. august. Elvekommunene 
var sterkt representert og 
møtet endte opp med svært 
konkrete konklusjoner om 
videre samarbeid. 
Konklusjonene var:  
• Opprette et nettverk for 
ordførerne i de 15 kommunene 
med lakseelver som munner ut 
i Trondheimsfjorden. Formålet 
er å skape en felles arena for 
kunnskapsoppdatering, 
diskusjon og påvirkning for å 
styrke villaksbestandene i 

regionen. Nettverket samles minst en gang i året, hvor en av postene på 
programmet skal være en statusoppdatering fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning. Representantene på Trøndelagsbenken på Stortinget skal inviteres 
til nettverkssamlingene. Ordføreren i Midtre Gauldal fungerer som leder for 
nettverket fram til neste samling.  
• En rekke miljøorganisasjoner peker på sjøbaserte, lukkede oppdrettsanlegg som 
en løsning på miljøproblemene som lakseoppdrett påfører villaksen. 
Oppdrettsnæringen tester for tiden ut flere ulike teknologiske løsninger for lukkede 
anlegg, og erfaringene som har kommet ut så langt er positive.  
Nettverket skal i løpet av første halvår 2015 arrangere et seminar som skal belyse 
hvordan lukkede oppdrettsanlegg kan bidra til en mer miljømessig bærekraftig 
oppdrettsnæring.  
• Nettverket skulle velge en ordfører fra Nord-Trøndelag og en fra Sør-Trøndelag til 
å delta på overleveringen av det landsomfattende ordføreroppropet for villaksen til 
regjeringen i Oslo høsten 2014 
 
Oppropet fra hele landet ble i høst overlevert fiskeriministeren av 5 ordførere.  
 
Møte Mattilsynet 
Den 30. oktober hadde vi et møte med Mattilsynet vedrørendet smoltutvandring. 
Etter at de lokale elveforvaltningene i Orkla og Gaula har begynt å overvåke elvene 
selv ser vi at mye av smolten også går til andre tider enn tidligere antatt / hevdet. 
Dette kan være en medvirkende del av årsaken til at vi i de senere år har opplevd 
en dramatisk nedgang i tilbakevandringen.  



  

Anders Lamberg fra 
Skandinavisk 
Naturovervåking foredro og 
la fram dokumentasjon på 
om temaet. Møte var hos 
regionskontoret for 
Trøndelag og alle 
distriktskontor i Midt-Norge 
deltok via videolink.  
Tidspunktet for utvandringen 
av smolt brukes til å fastsette 
når den koordinerte 
avlusingen for 
oppdrettslaksen skal være. 
Derfor er det meget viktig at 
Mattilsynet legger til grunn 

den riktige og hele utvandringsperioden.  
 
 
Studietur Skottland 
I månedsskifte mars/april 
arrangerte ErT studietur 
til Skottland. 14 
deltagerne fra Orkla, 
Gaula, Stjørdalselva og 
Veterinærinstituttet fikk 
se og lære om hvordan 
man driver 
lakseforvaltning, 
kultivering og 
lakseturisme i de 
velkjente elvene River 
Dee og River Tay i 
Skottland.  
 
Konferanser / seminarer 
Administrasjonen og styremedlemmer har deltatt blant annet på seminiar hos 
Melhus JFF, Årsmøte i Norske Lakseelver og på Fiskesymbosie arrangert av 
EngergiNorge.  
 
Styrearbeid Norske Lakseelver 
Arne Nielsen sitter i styret i Norske Lakseelver og ble i 2014 valgt for 4 nye år.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Villmarksmesse Melhus 
I mars deltok ErT på 
Villmarksmesse Melhus 
som er Midt - Norges 
største salgsmesse for jakt, 
fiske og friluftslivsprodukter. 
Representanter fra Orkla, 
Gaula, Stjørdalselva og 
Verdalselva deltok på 
standen. Vi hadde også fått 
med NINA på standen, hvor 
de demonstrerte 
radiomerking og peiling av 
laks.  
 
 
 
 
 
Diverse 
Elvene rundt Trondheimsfjorden har kontakt med MD, FHL, Norske Lakseelver, 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, SalMar, VI og NINA. Elvene rundt 
Trondheimsfjorden har vært representert ved ulike fora, blant annet Fagrådet for 
Trondheimsfjorden, Laksedialog Trøndelag og Norske Lakseelver. 
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