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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 driftsåret nr 13 til ErT og det 8. 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.  
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 ”Innsig-/merkeprosjektet”. De siste år har man også kjørt en 
del kurs- og informasjonsvirksomhet; gjensettingskurs, bekkerestaurering og 
rekruteringsleir. I tillegg har ErT jobbet mye opp mot MD, Mattilsynet, FM og Sjø 
Mat Norge med div. overvåkings- og forskingsprosjekter på forskjellige områder. Til 

enhver tid pågår det flere 
forskningsprosjekter på laks i en eller 
over flere elver, hvor ErT i større eller 
mindre grad har vært aktivt involvert. Vi 
har opplevd mange ganger at prosjekter 
eller saker vi ikke for gjennomslag for 
lokalt får positiv respons når det tas 
igjennom ErT. Med ErT-”hatten” blir vi tatt 
i mot og hørt bedre.  
 
 
 
Skjellprøveprosjektet  
Formålet for prosjektet er å fortløpende 
overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks 
i fangstene i fiskesesongen 2017. 
Resultatene ble rapportert ukentlig til 
SalMar ASA, Miljødirektoratet, 
Fiskeforvalterne i Nord og Sør - 
Trøndelag samt elvene i ERT.  
Bakgrunn for prosjektet var en 
henvendelse fra ERT til Salmar etter den 
store rømningen på lokaliteten Værøya i 
februar 2011. Dette førte til at ERT og 
SalMar ASA inngikk et samarbeid for å 

avdekke om rømningen av oppdrettsfisk medførte en høyere andel oppdrett i elvene 
gjennom fiskesesongen. Elvene som inngår i ERT ble tatt inn i prosjektet. Sekretær 
i Gaula og daglig leder i Orkla har deltatt i ressursgruppen og videre håndtert den 
praktiske gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet var i utgangspunktet et ettårig 
prosjekt, men ble forlenget.  
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Fra 1.juni til 19.september 2017 ble det analysert totalt 2481 skjellprøver fra avlivet 
laks.  
Dette gir 39,3 % prøver analysert av avlivet fangst ifølge fangststatistikken på 
vassdragenes hjemmesider per 01.11.2017. Det ble analysert skjellprøver fra 
Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Av 2481 analyserte 
skjellprøver ble 5 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (0,2 %). Metoden med å 
skille oppdrett fra villfisk ut fra skjellstruktur baserer seg på analyser av 
skjellstrukturen. Skjellstrukturen hos fisk avspeiler fiskens vekst og oppdrettsfisk i 
dag har et jevnere mønster i skjellveksten enn villfisken. Metodetestene beskrevet i 
NINA forskningsrapport 1989, 001:1-54, viser at skjellanalyse klassifiserer flere fisk 
riktig enn en vurdering av ytre morfologi (utseende). Veterinærinstituttet har lang 
erfaring med å skille villfisk fra oppdrettsfisk ved å vurdere skjellstruktur. I 
forbindelse med prosjektet ble det benyttet teknikere med biologibakgrunn, som 
gjennomførte forarbeidet med prøveregistrering og bildetaging. Klassifiseringen av 
skjellprøvene ble gjennomført av biologer. Analyse av skjellprøver er en visuell 
metode for livshistorie og sier ingenting om fiskens genetiske opphav.  
Orkla hadde også i 2017 størst prosentandel oppdrett i det innsendte materialet 
med 2 oppdrettsfisk av 357 analyserte prøver (0,56 %) og Stjørdalselva hadde 3 
oppdrettsfisk av 722 analyserte (0,42 %). I de resterende vassdragene i prosjektet, 
ble ingen av de mottatte prøvene klassifisert som oppdrettsfisk (Gaula (N= 612), 
Nidelva (N = 355), Skauga (N = 234) og Verdalselva (N = 201)).  
Det ble klassifisert totalt 0,2 % oppdrett i det analyserte materialet for 2017, alle 6 
elvene sett under ett. Til sammenlikning ble det i 2011 klassifisert 3,9 % oppdrett, 
0,4 % (0,7 % 2) oppdrett i 2012, 1,6 % oppdrett i 2013, 1,0 % (1,1 % 2) i 2014, 0,6 
% i 2015 og 0,3 % oppdrett i 2016 igjennom prosjektperioden for de samme elvene.  
Blant de 5 prøvene klassifisert som oppdrettsfisk, hadde fiskerne ved elvebredden 
vurdert  
alle 5 som «antatt oppdrett». Utenom de 5 laksene klassifisert som oppdrettsfisk, 
var 9 fisk notert som «antatt oppdrettsfisk» ved elvebredden, hvor alle disse ved 
analyse ble klassifisert som villfisk.  
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. 
Prosjektet 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 - Yamo 
Nedgangen i bestanden av villaks og viktigheten 
av elvene rundt Trondheimsfjorden for 
lakseproduksjon, gjør det viktig å overvåke 
innsiget av villaks og andel rømt oppdrettslaks i 
sjøen og i elvene. For å sikre at ikke laksen 
overbeskattes er det av stor forvaltningsmessig 
nytte å overvåke når laksen ankommer og hvor 
mye villaks som kommer til kystnære områder og 
vandrer opp i viktige lakseelver, samt beskrive 
kjønns-, størrelses- og sjøalder-fordeling til den 
innvandrende villaksen.  
Formålet med denne undersøkelsen er blant 
annet å beregne størrelsen på innsiget av villaks 
til Trondheimsfjorden, fortløpende beskrive den 
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relative størrelsen av innsiget, og å kartlegge innslag av rømt oppdrettslaks. Andel 
rømt oppdrettslaks i ytre deler av fjorden gjennom sesongen vil kunne gi et tidlig 
varsel om hva som kan forventes av oppvandring av villaks til elvene og andelen 
oppdrettslaks i de viktigste elvene. Videre vil merkingen av villaks beskrive hvor stor 
andel av villaksen og oppdrettslaksen fanget i ytre deler av fjorden som vandrer opp 
i de viktigste elvene i fjordsystemet.  
 
 
 

Skilting av gytebekker for sjøørret 
Mange bekker blir ødelagt på grunn av ren uvitenhet. Derfor har vi fått laget skilt 
etter en ide fra tilsvarende plakat fra Fagrådet for Oslofjorden / Skagerak. I 
utgangspunktet tenkte vi nesten bare en ren kopi av den de har, men vi fikk blankt 
avslag på både å bruke teksten og tegningen. Derfor har vi laget ny tekst som er 
kvalitetssikret av sjøørret-ekspertisen hos NINA og vi har fått laget en ny tegning. 
Skiltene ble ferdig produsert i høst, slik at de er klare til utplassering sesongen 
2018.  
 
 
Informasjon om gjenutsetting 
Vi kjøpte inn en del måleband med ErT-logoen. Disse ble fordelt i elven og delt 
gratis ut til fiskerne. I tillegg så har vi delt ut flere av håvene som ble kjøpt inn i 
tidligere. Via NJFF fikk vi tak i brosjyre om gjenutsetting og via Sjømat Norge deres  
Salmopedia – kjenn din laks – disse ble brukt aktivt og delt ut til fiskerne og 
grunneiere. I elvene ble oppsynet brukt aktivt til å informere om og drive 
personopplæring i gjenutsetting. Dette var både direkte til fiskere og til grunneiere.  
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Sjøørretbekker - Kurs i restaurering og kultivering – tiltak 

 
Vi fikk jobbet videre med restaureringen i Skårvoldbekken. Dette ble gjort med 
bistand fra Øya Landbruksskole. Det er blitt bygget både strømforsterkere og 
terskler av stein og tre. Gytegrus, større stein og steinklynger er lagt ut. Vi har også 
bygget overvintringsdammer og dammer i forbindelse med kulvert. Alt i alt er det 
blitt flere hundre meter med nyrestaurert bekk for sjøørreten. Denne type tiltak er 
svært effektivt og vi jobber for en ytterligere satsning på denne type aktivitet i årene 
som kommer. Effekten av tiltaket blir målt med ungfiskundersøkelser påfølgende år. 
Opplegget i Skårvoldbekken er et godt eksempel på samarbeid mellom forskning, 
næring, skole og lokal forvaltning. Prosjektet fikk mye mediaoppmerksomhet og gav 
oss gode erfaringer på hvordan vi bør jobbe med lignende prosjekter i fremtiden. 
Videre var vi i Kvellstadbekken, Bjørndalsbekken og Brokskitbekken i Verdalselva 
sammen med «Fiske og friluftsliv i Norge og Europa»-linja ved Skogn 
folkehøyskole. I Kvellstadbekken og Bjørndalsbekken fikk vi bygget fisketrapper så 
fisken kunne komme seg opp 
et oppgangshinder og 
igjennom en kulvert. Vi var 
også i Brokskitbekken 
sammen med 6. klasse fra 
Stiklestad Barne- og 
ungdomsskole. Her fikk vi 
ryddet masse, lagd kulper, 
strømforsterkere og lagt ut en 
del røtter. Vi satte også opp 
informasjonsskilt ved en 
gangvei om at det var en 
gytebekk for sjøørret. Tiltaket 
fikk mye 
medieoppmerksomhet. 
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Årsmøter  
Torstein og Rune deltok på årsmøte i Verdalselva og Stjørdalseelva. De informerte 
og svarte på spørsmål om hvordan Orkla og Gaula driftes i forhold til de krav som 
ligger i lovverket og forskriften.  
 
Ungdomskurs i Gaula 
Vi hadde planlagt og avtalt en camp i nedre del av Gaula i august. Denne ble utsatt 
til 2018 da vi fikk for få deltakere.  
 
Laksesamarbeid Trøndelag  
Laksefiske etter laks i elv og sjø, sammen med havbruk, er tre distriktsnæringer 
som er viktige for Trøndelag. Regionen vil være tjent med at disse tre næringene 
utvikler seg på en bærekraftig måte, og i fremtiden også bidrar til verdiskapning og 
arbeidsplasser. En viktig forutsetning for dette er at vi har sterke og livskraftige 
laksestammer. De tre næringene vil derfor samarbeide for å redusere negativ 
påvirkning, og igangsette tiltak som vil bidra til styrke bestandene av vill laksefisk i 
regionen. Det viser seg ved flere enkeltsaker at vi har svært sammenfallende 
synspunkter.  
Elvene rundt Trondheimsfjorden er en part i dette prosjektet og har deltatt på møter 
i regi av prosjektet i 2017. Prosjektet oppfattes som nyttig, da det er en god arena 
for utveksling av synspunkter på de ulike utfordringer disse tre næringene sliter 
med. Styrene i Ert-elvene var i 2017 på en studietur til Frøya der vi fikk inngående 
informasjon om næringens utfordringer, samt havmerden som ble tatt i bruk samme 
år. Vi ble i løpet av året enige om en prosjektskisse som er oversendt STFK for 
politisk behandling om evt økonomisk støtte. Prosjektet ble tilgodesett med ca 1,3 
mill for 2018. Det skal jobbes videre med kunnskapsformidling og felles utfordringer 
knyttet til dagens forvaltningsregime.  
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