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Den 11. auksjon til støtte for villaksen i Norge 
 

 
   

29. oktober 2015 17:30 – 21.30  
 

 
 

Samme sted som tidligere 

Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo 

 
Følg Villaksauksjonen direkte overført på internett:  

www.villaksauksjonen.hooked.no 
 

 

I samarbeid med Hooked.no sendes årets auksjon direkte på internett!  

Alle lakseinteresserte som ikke kan møte i salen kan følge auksjonen minutt for minutt online 

og selv legge inn bud ved å ringe inn. Les mer informasjon om dette på neste side.  

 
 

http://www.villaksauksjonen.hooked.no/
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Vi anmoder om at deltagere på auksjonen printer ut og tar med egen katalog 
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KVELDENS MENY  

med mening.. 
 

Vi vil i år ha en variert tapasmeny med smått og godt for enhver gane,  
der gjestene selv forsyner seg med det som måtte falle i smak.  

  

Røkt laks 

Gravet laks 

Confitert laks 

Bakt laks 

Rå laks 

Ceviche på laks 
 

Drikke 
 

Serveringspersonalet sørger for drikke etter ønske,  
 

Hvitvin 
Rødvin 

Øl 
Mineralvann 

 
 

Oppdrettslaks fra lukka anlegg! 
Vi er på ingen måte motstander av lakseoppdrett, 
men er sterkt kritisk til de skadelige miljøeffektene 
dages produksjonsregime påfører villaks og 
sjøørret. Vårt fokus har vært å peke på næringens 
utfordringer, ikke dens død. Vi har hele tiden ment 
at lukket mæreteknologi flytende i sjø er fremtidens 
løsning. Næringen har selv vist en stor kreativitet 
for å beholde notmærer, da den mener at man 
mister et naturgitt konkurransefortrinn ved å 
utvikle lukket teknologi. Vi mener at det å 
kostnadsfritt kunne forurense fjordene og villfisken 
ikke skal være et argument i en slik diskusjon. 
Pumping av vann i vann for å skape sirkulasjon 
krever svært lite energi. Videre kan lukkede anlegg 
ligge lengre inn i fjordene, da man vil ta vare på 
utslippene. Man trenger ikke lengre skjule det som 
lekker ut ved hjelp av dypt vann og gode 
strømforhold. Dagens biologiske problemer 
 

 
med lusebehandlig, sykdom, høy dødelighet, stor 
bruk og utslipp av kjemikalier koster store summer 
og er miljømessig forkastelig. Sammen med det 
faktum at laksen vokser mye raskere i lukka mærer 
grunnet stabile vanntemperaturer, går 
regnestykkene opp for denne teknologien. Det er 
viljen det står på. Om fremtiden består av anlegg i 
glassfiber, betong eller andre materialer skal vi 
avstå fra å mene noe om bare oppdrettslaks og 
forurensning holdes på innsiden av mæra. Dagen vi 
har ventet lenge på er kommet – vi skal servere 
oppdrettslaks fra anlegget til Akva Design i 
Brønnøysund. Sodexo presenterer et variert 
snadderbord basert på bærekraftig superior laks 
som auksjonsdeltagerne kan nyte med god 
samvittighet.  
 

Velbekomme! 
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KVELDENS AUKSJONARIUS 

 

Lars Eikanger 
 

 

 
  
 

 
Vi er så heldige at Lars Eikanger nok en gang har takket ja 
til å være auksjonarius på Villaksauksjonen igjen for niende 
gang. Eikanger har den senere tiden vært programleder på 
Radio Norge for blant annet Sommermorgen. Han startet 
i Radio 1 Oslo i 1987, der han hadde morgensending.  
I perioden 1998–2001 var han programsjef i Radio 1 Norge. 
 
Han tok over etter Dan Børge Akerø på TV 2 med program-
met TV Flax, senere ledet han Mann O Mann på TV3. 
Eikanger har jobbet i Kanal 24 og hatt morgensendingene 
på Metro Morgen på Radio Metro, en lokalradiostasjon 
for Oslo, Drammen og Romerike. 

 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Radio_1
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/1987
http://no.wikipedia.org/wiki/1998
http://no.wikipedia.org/wiki/2001
http://no.wikipedia.org/wiki/Dan_B%C3%B8rge_Aker%C3%B8
http://no.wikipedia.org/wiki/TV_2
http://no.wikipedia.org/wiki/TV3
http://no.wikipedia.org/wiki/Kanal_24
http://no.wikipedia.org/wiki/Radio_Metro
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/Drammen
http://no.wikipedia.org/wiki/Romerike
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KVELDENS PROGRAM 
 
17.30  Dørene åpner   

 
18.00  Websending starter på www.villaksauksjonen.hooked.no 
  Jens Olav Flekke ønsker velkommen  
  Innlegg av Erik Sterud 
  Innlegg av Hembre 
  Forklaring av budgivning – live fra salen/ ringe inn til panel  
             Informere om nettauksjonen, Info om betaling og PayPal/ egen konto 

18.30  Live auksjon del 1 
 

Pause/ Silent auksjon 
 

20.15  Live auksjon del 2 
 

Slutt ca 21.30 
 
 

 
 
 

http://www.villaksauksjonen.hooked.no/
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Arrangementskomité 
 
 

Orri Vigfusson    Ellen Moursund 
 

Gerhard Schive       Jens Olav Flekke 
 

Tor Inge Dolve                    Hedda Heyerdahl 
 

Jon Anders Walle 

 

 
Hjelpere 

 
Pål Klouman    Lars Eikanger 

 
Norske Lakseelver   Ellen Svendsen 

 
   Christin Schive    Bernt Nor  
 
   Per-Hermod Rasmussen   Ingeborg Wille 
   
   Ane Moursund Langeland  Tom Jørstad 
 
   Helene Thomesen   Øystein Aas 
   

 
Sponsorer 

 

H.R. Astrup 
 

A Wilhelmsen Management AS 
 

Storebrand Eiendom 
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Om gjennomføring av auksjonen 

VILLAKSAUKSJONEN LIVE 
TORSDAG 29.10. 2015 
 
De 34 første objektene fra auksjonskatalogen legges ut 
på tradisjonell auksjon i salen, hvor alle gjester kan by 
ved å kommunisere med auksjonarius. Alle lakse-
interesserte som ikke kan møte i salen kan følge 
auksjonen direkte overført på 
 www.villaksauksjonen.hooked.no  
og holde seg kontinuerlig oppdatert. Man kan gi bud 
på de samme 34 første objektene ved å ringe et av 
panel-medlemmene på ett av disse telefonnumrene: 
 
Tel: 968 87 514  
Tel: 993 20 196  
Tel: 901 75 990  
Tel: 404 60 330  
 
Forhåndsbud kan sendes til: 
gerhard.schive@schive.no 

Direkte overført på: 
www.villaksauksjonen.hooked.no 
 
 
Bud gitt over telefon vil omgående bli oppdatert og 
kommunisert til auksjonarius slik at alle budgivere 
stiller likt.   
 

Silent auksjonen 
Det vil som vanlig være mange attraktive objekter på 
en silent auksjon i salen; fiskeutstyr donert av 
generøse importører, håndlagde fluer og mye annet. 
Gjester i salen kan føre sine bud på utlagte 
auksjonslister fram til silent auksjonen avsluttes 
samme kveld.  
 
 
 
 
 

 

 

NETTAUKSJONEN  
FREDAG 30.10 – FREDAG 6.11.2015 
 

Direkte på: 
www.villaksauksjonen.hooked.no 
 
 

For de som ikke fikk tilslag den 29.10, eller kan tenke 
seg å legge inn bud på enda mer, tilbyr vi en fantastisk 
mulighet i år: i en hel uke fra 30.10 – 6.11. kan man 
legge inn bud på vår nettbaserte Villaksauksjon.  
Her vil man finne fiskepakkene i auksjonskatalogen 
nummerert fra 35 og oppover, samt et rikt utvalg av 
fiskeutstyr av høy kvalitet, enda mer fluer og fine 
gaveartikler. 
 
Logg inn på på www.villaksauksjonen.hooked.no fra 
den 30.10. kl.18.00. Bud legges inn i nettsidens 
auksjonsmodul som oppdateres automatisk.  
Nettauksjonen åpner 30.10. kl.18.00  
og avsluttes 06.11. kl. 18.00.  

Vår samarbeidspartner på nettoverføringen og 
nettauksjonen er Hooked.no. 
Hooked driver Norges største, mest innflytelsesrike og 
anerkjente nettsteder for sportsfiske. Hooked.no, 
Fluefiskesiden.no og Fiskersiden.no. Nettsidenes 
innhold genereres av brukerne og vår egen redaksjon. 

Årlig har Hooked over 850.000 unike lesere i sine 
publikasjoner, som dekker alle interesseområder. Her 
finner man de ferskeste nyhetene, artigste vidoene, 
beste tipsene, produktnyheter, bruktmarked og mye 
mer.  

 

 
 

http://www.villaksauksjonen.hooked.no/
http://www.villaksauksjonen.hooked.no/
http://www.villaksauksjonen.hooked.no/
http://www.villaksauksjonen.hooked.no/
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BUDGIVNING 
 
 For andre gang vil auksjonen for bli overført live på 
internett. Du kan logge inn på 
www.villaksauksjonen.hooked.no og følge med på 
hele auksjonen samt ringe inn dine bud på auksjonen 
når auksjonen pågår. Bud fra gjester i salen 
kommuniseres til auskjonarius på tradisjonell måte. 
Budene vil bli oppdatert kontinuerlig på skjermbilde 
for nettoverføringen. 

 
FORHÅNDSBUD: Sendes til Gerhard Schive via e-post 
gerhard.schive@schive.no. På forespørsel kan vi 
arrangere direkte bud via telefon. 
 
FISKE: Alle auksjonsobjekter vedrørende fiske, er for 
2016. Kjøper av fiske kontakter giver for å avtale 
nødvendige detaljer. Nødvendig informasjon for 
kontakt er gitt under hver post eller på givers web-
side. Husk desinfiseringsregler og fiskeregler som 
gjelder.  
 
KLÆR OG UTSTYR: Giver bytter klær og utstyr som er 
størrelsesavhengig, om ikke annet er angitt. Vi bistår 
om nødvendig. 
 

BETALING 

Alle bud-vinnere fra salen skal registrere seg i 
sekretariatet. Dersom ikke annet blir avtalt, skal alle 
auksjonsobjekter betales på auksjonskvelden, kontant 
eller med kort. Betalingsterminal vil være tilgjengelig 
under auksjonen. Vinnere som har gitt sine bud over 
telefon avtaler samtidig betaling med panel-
medlemmet som formidlet budet. 

Vi mottar også gjerne gaver til Stiftelsen Nordatlantisk 

Villaksfond Norges bankkonto 1503.24.56232.  
 

 

 
BLI LAKSEFADDER 
REDD EN VILLAKS! 
 
Du kan nå delta direkte i vårt arbeid ved å melde deg 
på som en laksefadder og donere et beløp hver måned 
for å støtte vårt arbeid. Vi håper at du finner det 
meningsfylt å hjelpe oss! Vi kjemper for samme sak. 
Du velger selv størrelsen på hvilket beløp du vil donere 
månedlig. Rent praktisk ordnes ved at du oppretter en 
fast trekkavtale med din bank på et fast beløp. 
Kontonummeret som pengene skal innbetales til er: 

1503.24.56232.  
 
Som et bevis på at du er blitt en laksefadder, vil vi 
sende deg en Laksefadder T-skjorte med tekst og bilde 
som viser at du tar vare på villaksen.  

 

 
 
JAKKEMERKE I SØLV 
 
Reddvillaksen.no har som mål å få inn mest mulig 
midler for å redde villaksen. Vi har laget et jakkemerke 
i sølv som vi ønsker å gi deg som et symbol på at du er 
en av de som virkelig ønsker å støtte Reddvillaksen.no. 
 
Jakkemerke får du hvis du støtter oss med mer enn 
kroner 1000,- Vi har kun 50 slike jakkemerker så her er 
det først til mølla. 
 

 

http://www.villaksauksjonen.hooked.no/
mailto:gerhard.schive@schive.no
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DETTE GJØR STIFTELSEN 
 
Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige fiskebestander i alle 
norske lakse- og sjøørretvassdrag. Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ideell basis. Et 
særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak, 
ofte i samarbeid med andre organisasjoner som Norske Lakseelver og NJFF. Vår viktigste 
inntektskilde er den årlige ”Villaksauksjonen” som baserer seg på generøse gaver fra 
elveeiere, turistbedrifter og utstyrsgrossister fra hele landet. Markedsføring av 
Villaksauksjonen når ca. 150.000 fiskere. 
 
Vår visjon: På vegne av kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige fiskebestander 
i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag.  
 
Våre fanesaker er: 

 Oppdrett inn i lukkede anlegg 
 Stopp fiske etter villaks i sjøen 
 Arbeide for økt fang og slipp og mer robuste gytebestander 

 

Oppdrettsindustrien 
Oppdrettsindustrien representerer i dag den største menneskeskapte trussel mot laks og 
sjøørret som det kan gjøres noe med. Reddvillaksen.no bruker betydelige midler til å 
engasjere dyktige fagfolk som med sterke stemmer jobber med å påvirke så vel industrien 
som våre politikere. Stiftelsen muliggjør gjennom økonomisk støtte realisering av en rekke 
viktige filmprosjekter som fokuserer på og belyser de problemer oppdrettsindustrien skaper 
for vill laks og sjø-ørret og som vises/er vist både på NRK, TV2 og på web.  
Filmene er samlet sett av trolig over en million seere. Spredning av nye sykdommer fra 
oppdrett til villfisk representerer en potensiell trussel for villaksen. Vi har derfor også gitt 
midler til et prosjekt som undersøker om spredning av SAV-2 viruset til villaks i Trøndelags-
regionen forekommer. 
 

Lus, sykdommer, rømminger,, 
Lus, sykdommer, rømminger, organisk og genetisk forurensing. Listen er lang. Den eneste 
fullgode løsningen er lukkede anlegg. Utstyr og teknologi er tilgjengelig. Fortsatt er store deler 
av industrien avvisende. Men det er lys i tunellen og det gleder oss å se at viktige aktører er i 
ferd med å endre syn.  Det produseres i dag flott fisk i lukkede løsninger og flere  
fullskala anlegg, (opp til 200 000 fisk), blir nå etter hvert satt i drift. Kalkyler viser at man kan 
produsere «grønn» og svært etterspurt fisk til konkurransedyktige priser. Så spørs det hvor 
lenge distriktspolitiske hensyn skal gå på bekostning av de økologiske? 
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All oppdrett inn i lukkede anlegg. NÅ! 
 Sporing av rømlinger og genetisk forurensning av villfisk er fortsatt et like stort problem som 
det var for 20 år siden. Oppdrettsindustrien skulle i løpet av 2011 være klare med et 
merkingsystem. Det har fortsatt ikke skjedd.  Årsaken er åpenbar: Ekstra kostnader og fysisk 
bevis på hvor laksen har rømt fra. Reddvillaksen.no og de fleste miljøorganisasjoner med 
villaks på agendaen har lenge forlangt slik merking av all oppdrettsfisk = klipping av fettfinne 
for visuell identifisering sammen med snutemerking, en liten brikke inneholdende all 
informasjon. Dette er gjennomprøvet teknologi som har vært brukt på millioner av 
stillehavslaks. I mange år. 

Dobbeltmerking av all oppdrettsfisk NÅ! 
 

Stopp garn- og notfiske etter villaks i sjøen 
Fiske etter villaks i sjøen er i dagens samfunn ikke lønnsomt og sløsing med en verdifull og 
sårbar ressurs. Reddvillaksen.no arbeider for at dette skal opphøre, eller i alle fall begrenses 
mest mulig – slik det har skjedd i de fleste andre land. Vi mener de som har rettigheter og 
inntekt knyttet til dette skal kompenseres straks de avstår fra å fiske. Dette vil gi store 
gevinster for alle parter om det ble realisert. Reddvillaksen.no har tidligere finansiert 
midlertidig oppleie av garnrettigheter på Vestlandet og vi støttet kompensasjonsordningen til 
”Elvene rundt Trondheimsfjorden” (ERT) med sekssifrede beløp. Til sammen har dette reddet 
titusener av tidligvandrende laks og gitt større gytebestander.  
 

Fang og slipp 
Vi kunne tidligere høste nærmest ubegrenset av vår villaksbestand. Sånn er det ikke lenger. 
Reddvillksen.no er ikke imot at en fisker skal kunne beholde en laks eller to men vi må kunne 
vise «magemål». Den norske villaksbestanden er i løpet av de siste 20 år mer enn halvert og 
er i dag nede på et historisk lavmål estimert til 400 000 individer. Det må vi ta hensyn til. 
 

Sjøørreten ekstra utsatt 
Sjøørreten er en viktig, men stemoderlig behandlet ressurs. I tillegg til luseproblemene 
forårsaket av o-næringen er sjøørreten rammet av lokale inngrep og forurensning ofte i 
mindre vassdrag. Med enkle tiltak og kunnskap er det mulig å mangedoble produksjonen i 
mange av disse. For å bedre gyte- og oppvekstområdene bidrar Reddvillaksen.no sammen 
med NJFF økonomisk til biotopforbedrende tiltak. Det er laget en veileder for hvordan lokale 
initiativtakere kan gå frem for å forbedre sin egen bekk og søke om økonomisk støtte. 
Reddvillaksen har gitt betydelige midler til innkjøp og drift av en storruse for Sogn Villaksråd. 
Dette for å dokumentere lusepåslag om vinteren på sjøørreten i Sognefjorden.  
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Laksecamp for ungdom 
Gjennomsnittsalderen på laksefiskerne er stigende og er nå 49 år. Kanskje er inngangs-
terskelen høy for den som lever på lommepenger eller man har foreldre som ikke fisker. Vårt 
bidrag til å endre på dette var i år, sammen med Norske Lakseelver, å arrangere en laksecamp 
for 16 ungdom i Lærdalselven. Tiltaket var til tross for flom en suksess, og ble vist som innslag 
på TV2 Sommeråpent. Vi håper elveeiere og andre har latt seg inspirere av tiltaket og at det 
gode ungdomsarbeidet som foregår mange steder når nye høyder. Hver enkelt av oss kan jo 
starte med å invitere nabojenta eller –gutten med på fisketur og gi bort noe utstyr, som sikkert 
er bra, men ikke brukes fordi vi har kjøpt nytt. 
 

Myndighetspåvirkning  
Vårt og andres arbeid har bidratt til at myndighetene – og ansvarlige representanter fra  
o-næringen - i dag erkjenner at oppdrett kan gi uønskede og uakseptable effekter på villaks 
og sjøørret. Stiftelsen og våre samarbeidspartnere har kontakt med beslutningsfattere og 
presser på for effektive tiltak. Vi i Reddvillaksen.no er forsiktige optimister og imøteser 
iverksetting av tiltak som virker. 
 
Vi støttet prosjekt ”Velg Villaks 2015” med betydelige midler. I regi av Norske Lakseelver var 
Vegard Heggem villaksambassadør som reiste rundt og underviste lokalpolitikere i hvilken 
fantastisk ressurs de gjennom sin lakseelv sitter på. Ordføreroppropet i fjor som fikk 
tilslutning fra over 60 ordførere viste hvor viktig dette arbeidet er. Vi håper dette vil bidra til 
at sentrale politikere i økende grad får opp øynene for hvilken distrikts- og 
samfunnsøkonomisk betydning villaksen har for alle landets elvedaler. Rekreasjonsverdien 
for de 80 000 laksefiskerne som hvert år søker til disse for å fiske, er uvurderlig og kommer i 
tillegg. 
 

Internasjonalt 
Reddvillaksen.no samarbeider nært med North Atlantic Salmon Fund (NASF) og Orri 
Vigfusson, og bidrar med betydelige midler til hans utrettelige kamp for villaksen. NASFs 
leieordninger i farvannene rundt Færøyene og Grønland har opp gjennom årene reddet 
millioner av norsk og britisk villaks. Dette er et initiativ altfor få i Norge er klar over, men som 
er uhyre viktig da disse farvannene er sentrale oppvekstområder også for norsk laks. NASFs 
prosjekter har blant mye annet også omfattet omskolering av tidligere sjølaksefiskere på 
Grønland og bistått med markedsadgang for nye, bærekraftige produkter. Orri er villaksens 
sterkeste stemme internasjonalt og NASF sørger for et økende internasjonalt trykk også mot 
myndighetene i Norge. 
 
Rause bidrag fra elveeiere og andre muliggjør vårt arbeid. Støtt oss derfor med offensive bud 
på vår villaksauksjon i Oslo, i år for 11. gang, den 29. Oktober 2015. Det fortjener giverne – og 
ikke minst villaksen og sjøørreten. 
 
Jens Olav Flekke
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Fang og slipp 
 
Vi i Reddvillaksen.no er ikke fanatiske hva angår C&R, 
men vi mener bestemt at mange flere av de laksene vi 
sportsfiskere fanger bør få gjøre jobben på 
gyteområdene om høsten. Eksempelvis har en 
hunnlaks på 10 kilo ca. 10.000 rognkorn. Mange elver 
vil i dagens situasjon ikke nå gytebestandsmålet 
dersom ikke fremsynte sportsfiskere praktiserer 
gjenutsetting. Med dagens belastende sjølaksefiske-
politikk må vi sportsfiskere vise måtehold. Om ikke får 
vi innskrenkninger i fisketider, eller andre og mer 
drastiske tiltak.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Guideline og C&R konkurransen  
(Trekning og annonsering av vinnere på 
auksjonen). 
 
Vi liker godt dette sitatet fra Espen Myhre i Guideline: 
“En ting er å gi gaver til auksjonen som bidrar til at 
Redd Villaksen kan fortsette den fantastiske jobben de 
gjør, uten betaling. Men, like viktig er det å premiere 
fiskere som lar laksen fortsette sin gytevandring i 
elven. Etter å ha forsert alle hindringer fra yngel til 
gytemoden laks, er ofte vi laksefiskere siste hinder på 
veien!  
 
Selv om vi ikke er fanatiske hva gjelder C&R har GL og 
RV startet en landsdekkende konkurranse gjennom 
C&R Mesterskapet. Det trekkes fire vinnere som hver 
premieres med kr. 5000,- i fritt valg av utstyr merket 
Guideline etter katalogpris i Guidelinekatalogen 
www.guideline.no.  
Det er fantastisk å se alle som har meldt inn sine fisker 
i år, det bidrar til at hundretusenvis av rogn blir 
befruktet og nye generasjoner kommer. Da kan du 
bidra til å sikre gytebestander samtidig som du kan 
vinne premier fra Guideline – det kaller vi win-win!”  

 
 

 
 

 

http://www.guideline.no/
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     Auksjonsobjekter LIVE - 29.10.2015 
     

 

Post Objekt Stenger Døgn Pris 

1 Beiarn, Nordland, Etter avtale 2 8 8 000 

2 Gaula, Frøset, 19-21 juli 6 2 25 000 

3 Alaska, Talkeetna Fishing Lodge, juni-august etter avtale 2 6 50 000 

4 Repparfjord, etter avtale 2 3 10 000 

5 Orkla, Midtre/Øvre Ekli, 8-10 juli 4 2 25 000 

6 Mandalselva, 8-10 august 3 3 9 000 

7 Island, Jøkla, midten av juli etter avtale 2 4 66 000 

8 Namsen, Overhalla, etter avtale med giver 2 2 11 600 

9 Årøyelva + Lærdalselvi, 29 juli -1 august  6 3 100 000 

10 Gaula, Norwegian Flyfishers Club , etter avtale 2 3 20 000 

11 Kongsfjordelva, Varanger, etter avtale 2 2 8 000 

12 Stjørdalselva, Hembre Gård, Åpning 1-7 juni 2 6,5 20 400 

13 Nærøydalselva, 13- 19 august 2 6 20 000 

14 Tovdalselva, august etter avtale 4 3 25 000 

15 Gaula, Sunnfjord, 14- 16 august 10 2 57 200 

16 Stjørdal, Einang gård, åpningsfiske 1-3 juni 2 2 15 000 

17 Bolstadelvi, 15-17 august 8-10 3 70 000 

18 Figgjo, Etter avtale 4 2 14 200 

19 Meråker Bruk. Jakt med løshund, oktober etter avtale 2 Rifler 2 60 000 

20 Mørrum, etter avtale 2 3 10 000 

21 Orkla, Ljøkel laksevald, 2 juli - 31 august etter avtale 4 3,5 11 000 

22 Eira, Siramoen fiskevilla, juli etter avtale 8 2 50 000 

23 Stryn, Kirkeeide, 22- 24 juli 6 3 12 000 

24 Otra, Etter avtale 4 3 10 000 

25 Costa Rica, etter avtale 1+3 5,5 13 990 

26 East Ranga -Stora Laxa, 7-13 juli 1 6 65 000 

27 Gaula, Frøset, åpningsfiske 6 2 14 000 

28 Surna, Nygard Lodge 6 4 20 000 

29 Lakselv i Porsanger Privat, 28- 31 august 3 3 32 000 

30 Aaelva, Nordfjord, 2- 5 juli  2 3 16 000 

31 Lakselv Oppsynshytte Lakselv Grunneierforening 2 3 16000 

32 Jostedøla, 28 – 30 august 4 2 6 000 

33 River Spey, etter avtale 5 6 40 000 

34 Alta, Langstilla og Stengelsen, 20- 21 juli 1 2 150 000 
 



NORDLAND / BEIARN – Beiarn fisket fantastisk godt i 2015. 
Vanligvis har fangsten ligget på 2 tonn, men i år ble totalfangsten på 6 tonn. 
___________________________________________________________________________ 

  

Hauforsett, Hauforsen og Solbakk. Foto: Hentet fra Trones grunneierlags hjemmeside 

STED:   Nordland 
ELV:   Beiarn 
ANTALL STENGER:  2 stenger  
FISKEDØGN:   2+2+2+2, totalt 8 fiskedøgn  - 2 døgn på hver strekning 
OPPHOLD:  Overnatting og transport kan ordnes, men er ikke inkludert 
TIDSROM:   Etter avtale med giver 
 
VERDI:   kr. 8000,- 

BESKRIVELSE: 

En glimrende anledning til å få fisket fire store og varierte retter i vakre Beiarelva i Beiarn Kommune, 11 mil sør 
for Bodø (ca. 1t 40 min kjøretur). Den kjente Saltstraumen ligger på denne strekningen. Fiske på følgende vald: 
Trones, 5,1km, Larsos 2,5km, Os 2,9km og Strand 5km. Alt fiske er på kortvald og det kan således være andre 
fiskere på valdene. Men der er god plass! Rettene er lange.  

Overnatting også bestilles på: http://www.beiarnturistsenter.com/ 
Likeledes kan god guiding av profesjonelle guider ordnes, ikke inkludert i prisen. For guiding, kontakt Frantzen 
gjestgiveri v/ Hans Marvoll 454 700 11 eller 920 71 500. Tidspunkt for fiske etter avtale med kontaktperson, 
men gaven gjelder ikke åpningsdøgnet. Åpningsdato, antall fisk og hvor lang sesongen blir, er til behandling 
hos Fylkesmannen. Avgjørelse forventes først i 2015. 

GIVER:   Grunneigarlagene for sonen 
KONTAKT:  Trond Solås, mobil: 90 90 90 56, e-post: mailto:tasolaas@online.no  
   God info om elva og sonene på www.beiarelva.com 

 

http://www.beiarnturistsenter.com/
mailto:tasolaas@online.no


GAULA – AUKSJONSFAVORITTEN 

___________________________________________________________________________ 

 

 

STED:   Gaula 
ELV:   Frøsethølen 
ANTALL STENGER:  Inntil 6 stenger  
FISKEDØGN:   2 
OPPHOLD:  Inkludert opphold i fiskehytte på bredden 
TIDSROM:   «primetime» 19 -21 juli 
 
VERDI:   kr. 25 000,- 

BESKRIVELSE: 

Hvem har ikke stått på brua over Frøsethølen og sett massevis av fisk hoppe der mens det virker helt «dødt» i 
det området man selv fisker. I tillegg til all Gaula-fisken som skal videre stopper all fisken som skal opp sideelven 
Sokna her. Soknastrømmen dekkes enkelt med korte kast med enhånds og er ideell for barn man ønsker skal bli 
bitt av lidenskapen.  Dette er stedet der de helt unge kan få sitt livs opplevelse. I tillegg er dette på en tid når 
fisket i Frøsethølen er på sitt beste. I pakken, som passer for opptil seks stenger inngår som vanlig den flotte 
fiskehytten på brinken ved hølen. (Det er sengeklær men kjøper må ta med eget sengetøy). Det er vanligvis mye 
fisk i hølen på denne tiden, men opp til deg å lure den. Uten tvil - dette kan være noe av det beste julifisket som 
finnes i Norge! Fisket starter kl. 2000 og avslutning kl. 1700. 
 

GIVER:    Tina & Knut Gunnar Frøseth og Pål Klouman 
KONTAKT:  Kontaktperson, Pål Klouman, tlf: 22 60 34 50/474 13 312, e-post klouman@online.no 

 

mailto:klouman@online.no


 

ALASKA – enhver sportsfiskers drøm . 
___________________________________________________________________________ 

   

STED:   Alaska 
ELV:   Chunilna «Clear» Creek 
ANTALL STENGER:  2 stenger  
FISKEDØGN:   Totalt 6 fiskedøgn (en ukes opphold)   
OPPHOLD:  Talkeetna Fishing Lodge 
TIDSROM:   Juni/juli/august etter avtale med giver 
 
VERDI:   kr. 50 000,- 

BESKRIVELSE: 

Nordmannen Henrik Wessel jr. driver lodgen ved «Clear» Creek som er en av de beste elevene i Alaska. 
Chunilna Creek, som er elvens egentlige navn, må være enhver sportsfiskers drøm. Elven er forholdsvis liten og 
grunn. Det meste av fisket blir gjort vadende – ikke fra båt.  På folkemunne blir elven populært kalt Clear Creek 
da den er så klar at du som regel fisker på fisk du kan se. Spennende! Elven byr på alle stillehavslaksene men du 
velger tidspunkt etter hvilken art du ønsker å fiske etter. Henrik anbefaler kjøper både en tur med småfly rundt 
Mt.McKinley og en helikoptertur lenger opp i elven for å fiske etter regnbueørret i troféklassen. Begge deler 
koster ca. USD 200/person. 
Henrik har en grad i ressurs-forvaltning og en Master i Environmental Quality Science. Han har en lang CV 
innenfor miljøforvaltning i industrisammenheng. Han har bodd i Alaska i over 20 år og var bl.a. en leder i staten 
Alaskas komite for miljølover og fikk personlig Environmental Protection Agency å endre regelverket for 
luftforurensing i Alaska. Henrik er en kjernekar og tusenkunstner som får til det meste og han har stort sett 
bygget lodgen med egne hender.  
Det er fortsatt en del ledige plasser i juni, juli og august i 2016 men kjøper bes kontakte Henrik snarest for avtale 
om tidspunkt for fisket. Om det passer kjøper bedre å ta turen i 2017 enn i 2016 er det mulig. Men dette må 
være avtalt med Henrik. 
 

GIVER:   Henrik Wessel www.talkeetnafishinglodge.com 
KONTAKT: Kontaktperson, Henrik Wessel. E-post: alaskasafari@yahoo.com, tlf: +1 907 799 8500. 

http://www.talkeetnafishinglodge.com/
mailto:alaskasafari@yahoo.com


FINNMARK I VÅRE HJERTER. Repparfjordelva. 2 stenger i 
3 døgn, hele elva til disposisjon. 
___________________________________________________________________________ 

 

Foto: Espen Ørud 

STED:   Skaidi  
ELV:   Repparfjordelva 
ANTALL STENGER:  2 
FISKEDØGN:   0000-2400 om ikke annet blir angitt 
OPPHOLD:  Må ordnes på egen hånd 
TIDSROM:   Fritt valg i hele fiskesesongen 
 
VERDI:   kr. 10 000,- 

BESKRIVELSE: 

Repparfjordelva er Finnmarks juvel. Krystallklar, vekslende og ideell for fluefiskeren helt fra der den starter 
langt inne på Sennalandet og til elven munner ut i Repparfjorden ved Oldernes. Fra sjøen og oppover veksler 
elva mellom mindre, grunne høler og små stryk. Etter 18 km blir hølene større, og etter 20 km får du en 
strekning på 4 km med strie stryk. Etter dette blir strykene avløst av et slakkere parti som byr på mange flotte 
fiskehøler helt frem til Aissaroivvefossen som ligger 27 km fra sjøen. Laksetrappen i fossen fungerer utmerket 
og fisken vandrer videre og langt inne på Sennalandet. Her har du som ikke er redd for å gå litt, flere mil med 
uberørt elv og en sjelden anledning til virkelig viddefiske etter laks. Ei elv du bare må besøke snarest mulig. For 
truende skyer har banket seg opp i horisonten. Gruveselskapet Nussir ønsker å rasere området med gruvedrift, 
noe som vil ødelegge både elva og området rundt. En utbygging Reddvillaksen.no og mange andre 
naturvernorganisasjoner sloss med nebb og klør for å stoppe. Norge har ikke råd til å miste en slik elv! 
 

GIVER:   Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening  

KONTAKT:  Sivert Sivertsen. Mobil: 907 54 991, e-post: ojk@klevenjakt-fiske.no  

mailto:ojk@klevenjakt-fiske.no


 
ORKLA MIDTRE/ ØVRE EKLI – Orklafiske på sitt aller beste! 
 

 

STED:   Orkla Midtre/ Øvre Ekli 
ELV:   Orkla 
ANTALL STENGER:  4 
FISKEDØGN:   2 døgn,  start og stopp på begge vald kl. 1200 
OPPHOLD:  Overnatting i dobbeltrom på herlige Bårdshaug Herregård m/frokost 

TIDSROM:  8-10 juli 
 
VERDI:   25 000 
 

BESKRIVELSE:  

Orkla er en herlig elv. Og som de øvrige elvene i trøndelagsfylkene viste også Orkla i år muskler og slo sterkt 
tilbake. Øvre- og Midtre Ekli er sammen å regne som indrefileten av elvas vald og byr på særdeles spennende 
fiske for den som vil svinge fluestang etter grovvokst laks. Det er vanskelig å komme til på Ekli-valdene med sitt 
sagnomsuste og gode fiske. Vi er derfor svært glade og takknemlige for igjen å ha fått denne en superpakken. I 
kombinasjon med overnatting med frokost på ærverdige Bårdshaug Herregård får du et opphold med fiske og et 
sus av fordums luksus med dagens komfort. To fiskedøgn: Det første på Midtre Ekli med start 8 juli kl. 1200, Det 
andre på Øvre Ekli med start 9 juli og stopp 10 juli kl 1200.  

KONTAKT:         Torbjørn Eikli Smørgrav tel 92 48 13 69 , torbjorn@smorgrav.org og  post@baardshaug.no  

GIVER:                  Ekli Fiskevald og Bårdshaug Herregård 

 

mailto:post@baardshaug.no


 
Mandalselva - Nødingfossen, Strømmen og 
Laksøya. 3 stenger i 3 døgn på attraktiv sone. 
___________________________________________________________________________ 

 

STED:   Vest-Agder 
ELV:   Mandalselva 
ANTALL STENGER:  3 
FISKEDØGN:   3 
OPPHOLD:  Selvhusholdning i hytte 
TIDSROM:   8 - 10 august 2016, fiskedøgnet starter og slutter kl 18.00 
 
VERDI:   kr. 9 000,- 

BESKRIVELSE: 
Mandalselva klokket i år inn på meget pene 3200 laks. I denne fiskepakken som er ny av året kan vi friste med 
3 døgn i toppsesong, på plasser som er blant elvas beste. Fiske fra elvas østside. 
 
8. og 10. august fisker man i Strømmen. Sonens nedre del består av de første 300 meter lange strømrasene 
laksen møter i Mandalselva. En stor høl i øvre del av sonen er siste hvilested før laksen møter sin første store 
utfordring - Nødingsfossen.  
 
9. august fisker man på Laksøya, som spesielt for fluefiskere oppleves som et eldorado. Det finnes grunne og 
dypere partier som gir mange muligheter. Båt inngår. Brukes til transport ved høy vannstand, og om  
 
Overnatting i enkel fiskehytte/stabbur med kokemuligheter og toalettilgang. Evt i Lavvo helt nede ved elva om 
man foretrekker det. Både Lavvo og gapahuk med grill og kokemuligheter gjør fiskepausene komfortable. Alt 
fiskeutstyr, vadere, hover etc. som benyttes i elva skal desinfiseres. Mer info: 
http://www.nodingsfossen.com/index.php 

GIVER:   Mandalselva elveeigarlag  http://lakseelvene.no/article.aspx?id=689 

KONTAKT:  Bjarne Nøding, tlf  934 17 161  Epost: bjarne.noding(at)ncc.no 

http://www.nodingsfossen.com/index.php
http://lakseelvene.no/article.aspx?id=689


Spennende laksefiske på Island. 2 stenger i 4 dager i  

Jökla på østkysten ved tettstedet Egilstadir.  

 

STED:   Jökla Lodge.   
ELV:   Jökla 
ANTALL STENGER:  2 
FISKEDØGN:   1500-2100 og 0800-1300 
OPPHOLD:  Ikke inkludert i prisen. Full catering og opphold ca. 180  
   Euro/mann/døgn 
TIDSROM:   4 døgn i midten av juli. Avtales nærmere med giver 
 
VERDI:   Kr. 66 000  

BESKRIVELSE: 

Jökla ligger rett nord for Egilsstaðir på østkysten og har sine kilder fra fjellene øst for Vatnajøkull. Elven er bare 
lett farget etter at det i 2006 ble bygget et kraftverk med et stort oppdemt basseng øverst i elvesystemet. Et 
stort program med utsetting av smolt basert på elvas naturlige stamme gjør at den produser stadig mer fisk. 
Jøkla har tre tilløpselver, Fossa, Laxa og Kalda. Alle har naturlige stammer med laks og sjørøye og Kalda har i 
tillegg sjøørret. Med et utall høler på over 50 km fiskestrekning fordelt på 6-8 stenger har man god plass. 2 
mann deler en guide. Fiskerne blir hentet ca. 1500 og fisker til 2100. Etter endt fiske fraktes man tilbake til 
lodgen for middag. Start ca. 0800 og det fiskers frem til 1300. Deretter retur til lodgen for lunsj. Innkvartering 
på Jökla Lodge, flott beliggende med utsikt over Kalda. Hovedhus med kjøkken, stue og tørkerom. Plankefortau 
til sauna og 8 hytter med dobbeltrom med bad. Hver dag fiskes det på forskjellige strekninger. Daglige fly fra 
Reykjavik til Egstaðir. Se link til Air Iceland www.flugfelag.is. Guiden henter og bringer til flyplassen.  Alternativt 
kan man leie bil i Reykjavik. En 6-8 timers kjøretur i særdeles vill og vakker natur. 

 
GIVER:   Strengir v/ Þröstur Elliðason 

KONTAKT: Þröstur Elliðason. Tlf: (+354) 567 5204, e-mail: ellidason@strengir.is   www.strengir.is 

 

http://www.flugfelag.is/
mailto:ellidason@strengir.is


 

Vertskapet på Overhalla Hotell tilbyr  
NAMSEN – ELVENES DRONNING 

     

 
STED:   Trondheim 
ELV:   Namsen 
ANTALL STENGER:  2 stenger  
FISKEDØGN:   Totalt 2 fiskedøgn  
OPPHOLD:  Inkludert vernatting inntill 3 dager (halvpensjon)på Overhalla Hotell 
TIDSROM:   Etter avtale med giver (mellom 1.juni og 31. august) 
 
VERDI:   kr. 11 600,- 
 

BESKRIVELSE:  
I naturskjønne Namdalen ligger forholdene til rette for en fantastisk opplevelse med både mye og stor laks i 
Namsen, og et rikt dyreliv som ofte kommer tett på elva. Namsen innfrir hver sesong mange laksefiskeres drøm 
om å få måle krefter mot en storvokst kjempe, og årlig fanges det minst én rundt 20 kg! Fangstene for vassdraget 
var i 2015 hele 31 % bedre enn gjennomsnittet de siste 10 sesongene og rangeres som nr. to av elver som fanget  
flest laks i Norge i fjor (etter Tana). 
  
For laksefiske i Namsen bor du på Overhalla Hotell som disponerer flere fiskevald på til sammen ca. seks km i 
juli og august. Det er stor variasjon på valdene, og for den perioden det her er snakk om egner alle vald seg til 
både landfiske og båtfiske. Namsen blir tradisjonelt sett på som ei lakseelv som egner seg best for båtfiske, men 
når vannstanden går ned i juli og august er det veldig fine forhold for landfiske i høler og strykpartier på alle vald. 
Valdene er godt egnet for fluefiske. Det er begrenset kortsalg. Det er tillatt å fiske hele døgnet og på begge sider, 
men motfiske er ikke noe problem. På alle vald står det minimum én gapahuk og benker, samt utedo.  



  
Overhalla Hotell har vært i drift gjennom hele året siden 1985, men har bestandig hatt fokus på laksefiske og 
villmarksliv. Dette bærer hotellet preg av, ved utstoppede dyr og laksefiskebilder på veggene. Vertskapet legger 
stor vekt på service og god mat, på Overhalla Hotell føler du deg hjemme! Hvis anledningen byr seg og det er 
ønskelig, lager vertskapet i stand en fantastisk treretters middag nede ved elvebredden. Å se laksen hoppe i 
bakgrunnen mens du har den møreste indrefilét av elg på tallerkenen, er fantastisk.  

  

 

GIVER:  Oddvar Heilong ved Overhalla Hotel, www.overhalla-hotel.no 
 
KONTAKT: Oddvar Heilong, mobil: 90 96 33 35,  

e-post: oddvar@overhalla-hotel.no 
Fisketid avtales innen 15. juni 2015. Kjøper bestemmer selv om tilbudet skal gjelde 
båtkort eller landkort. Guide/roer medfølger ikke, men tjenesten kan kjøpes via giver.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.overhalla-hotel.no/
mailto:oddvar@overhalla-hotel.no


 
Unik mulighet til å fiske to av Norges beste elver på 
en og samme fisketur!   2 døgn i Lærdalselvi(Bjørkum) og 1 
døgn i Årøy.  (NB! prospektet går over 2 katalogsider) 

 

Bjørkum Pool og Vegahølen 

STED:   Sogn  
ELV:   Lærdalselvi og Årøy 
ANTALL STENGER:  Inntil 6  
FISKEDØGN:   3 
OPPHOLD:  Stor hytte med selvhushold i Lærdal/Lodge med bevertning i Årøy 
TIDSROM:   29.7 kl. 16.00 -1.8 kl. 16.00 
 
VERDI FOR PAKKEN: kr. 100 000,- 

BESKRIVELSE: 

Søndre Bjørkum Vald/Bjørkum Gard ligger 18 km fra munningen av Lærdalselvi. Garden blir drevet av Ole 
Johan Bjørkum og samboer Laila Etterlid, som satser på melkeproduksjon, sau, hjortejakt og laksefiske! Det har 
vært sportsfiske på Bjørkum i generasjoner og den første leiekontrakten med engelskmenn på fiske i Lærdal ble 
skrevet her. 
Valdet er 2,8 km langt der den øverste delen går gjennom Selthungjelet, et imponerende syn med stryk og 
fossefall. De fleste sportsfiskere har vel hørt om høler som  Bjørkum Pool, Thomas, Vegahølen og Izak. 
 
Følgende inngår i prisen for laksefiske på Søndre Bjørkum Vald/Bjørkum Gard  

 2 døgns fluefiske for 6 personer med ankomst kl. 16.00 den 29/7 og avreise kl. 14.00 den 31/7. 

 Innlosjering i gårdens 100 kvm fiskehytte – 3 dobbeltrom med separate bad, kjøkken, stue og terrasse. 

 Selvhushold og mulighet for å bestille hjortekjøtt av grunneier til matlaging. Utegrill på hytta. 
 

GIVER: Lærdal Elveeierlag/Bjørkum Gard  
KONTAKT:            Ole Johan Bjørkum +4790556111, ole.j.bjorkum@gmail.com 

mailto:ole.j.bjorkum@gmail.com


  
Årøy Lodge og Teddypool. 

 

 
Årøy: Siden midten av 1800-tallet har det vært drevet sportsfiske i Årøyelven, som fra 1746 kun har hatt én 

grunneier. Som fisker har du hele elven for deg selv.  Med sin tilbaketrukne beliggenhet, innerst i 

Barsnesfjorden omkranset av høye fjell og vakker natur, er dette et sted som gir ro i en ellers travel hverdag. 

Knut Munthe Olsen’s egenskaper som kokk, med måltider basert på lokale råvarer, er alene verdt et opphold. 

Du skal heller ikke se bort fra at han svinger innom med ølmopeden, påmontert ståltank, og skjenker en skål 

hjemmebrygg til en sliten fisker. 

 

Årøyelven er en storlakselv med en genuin stamme - Årøylaksen er i likhet med elven; kort og kraftig.  Kraftig 

vannføring spesielt i den øvre delen av elven, og fiske fra spektakulære brokonstruksjoner (Platforms of 

Despair), gjør fiskeopplevelsene både utfordrende og nervepirrende. Vi anbefaler tykk fortom. 

 

Det er i overkant 1 time å kjøre fra Bjørkum til Årøy. 

 
Følgende inngår i prisen for laksefiske i Årøyelven: 

 1 døgns fluefiske den 1/8 for 6 personer  

 Ankomst 31/7 kl. 16.00 

 Avreise 1/8 kl. 16.00 

 Innlosjering i gårdens fiskehytte – 4 dobbeltrom med separate bad, kjøkken, stue og terrasse. 

 Alle måltider inkludert – ta med egen drikke/alkohol 

 Hele elven for dere selv + 1 fiskeguide 

 
 

GIVER: Nina og Knut Munthe Olsen 
KONTAKT:           Nina og Knut Munthe Olsen. Mobil: +47 92226137  knut@aroygard.no 

 

 

mailto:knut@aroygard.no


 

 
Norwegian Flyfishers Club inviterer til  

SVÆRT ATTRAKTIVT GAULAFISKE 

     

STED:   Rogstadmoen, Gaula, Trondheim 
ELV:   Gaula 
ANTALL STENGER:  2 stenger  
FISKEDØGN:   3 fiskedøgn  
OPPHOLD:  Inkludert overnatting på den internasjonale NFC lodgen 
TIDSROM:   Etter avtale med giver så snart som mulig 
 
VERDI:   NOK 20 000,- 

  
Norwegian Flyfishers Club tilbyr laksefiske på de beste og mest klassiske fiskestrekkene i Gaula. Da fisket skjer 
både ovenfor og nedenfor Gaulfossen, og med et stort antall pooler tilgjengelig, har man sjanser til et godt 
fiske uansett vannstand og tidspunkt av sesongen. Man fisker en rekke av pooler av høy kvalitet, i et  
rotasjonssystem, hvor to stenger fisker sammen. Kjente pooler som Tysshølen, Renna. Tilseth, Langhølen,  
Lundamo og Bogen Søndre er bl.a inkludert.  
 
Man bor på den helt nye NFC lodgen. Denne lodgen, som har en internasjonal atmosfære, ligger like ved 
elvebredden på Rogstamoen Gård, nær mange av de bedre hølene like over Støren. Innkvarteringen vil være på 
selve lodgen i  enkeltrom med egne bad.  Standarden er i en særklasse. Frokost og middag er inkludert, og 
lodgen har også en rikholdig bar, og en fiskeutstyrsbutikk, samt en sauna hvor en også kan bestille massasje for 
støle kastemuskler!   
 
Meget hyggelige, erfarne og lokalkjente guider kan leies etter ønske.  
 
 
GIVER:  Norwegian Flyfishers Club v/ Per Arneberg, www.nfc-online.com 
KONTAKT: Per Arneberg, tlf: +4798881895, e-post: per@nfc-online.com 
 

 
 

http://www.nfc-online.com/
mailto:per@nfc-online.com


    

KONGSFJORDELVA – EN FASINERENDE FINNMARKSNATUR 

Kongsfjordelva på Varangerhalvøya 
___________________________________________________________________________ 

     

STED:   Finnmark 
ELV:   Kongsfjord 
ANTALL STENGER:  2 stenger  
FISKEDØGN:   totalt 2 fiskedøgn  
OPPHOLD:  Overnatting og transport kan ordnes, men er ikke inkludert 
TIDSROM:   Etter avtale med giver 
 
VERDI:   kr. 8000,- 

BESKRIVELSE: 
  
Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen. Her er utrolig mye 
fiskeglede og uteliv basert på noen få kilometer elv. Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre  
har tatt ansvar for laksestammen og elva er BJFF. Kongsfjordelva har gått fra å være en relativt ukjent og  
avsidesliggende elv på nordsiden av den karrige Varangerhalvøya til å bli en svært så ettertraktet elv å fiske i. 
Elven kan by på virkelig spennende fiske og har hatt gode fangster flere år på rad. På Finnmarks vis kan du her få 
testet ut rifling hitch og tørrflue. 
 
Fiskekort bestilles ved personlig oppmøte i vakthytta eller telefon 90891950 mellom klokken 17.00 og 19.00  
hver dag sesongen gjennom. Fiskedøgnet starter klokken 18.00 og varer til neste dag klokken 18.00. I Sone I er  
det fredningstid mellom klokken 01.00 og 06.00. Anbefalt tid for fiske er juli og august. Fin pakke å kombinere  
som går an å kombinere med noen dager i en annen av regionens utallige elver – for eksempel 
Syltefjordselva eller Vestre Jakobselv - eller med noen av auksjonens øvrigeFinnmarkstilbud. I pakken inngår  
fiske i to døgn og overnatting med selvhushold i hytte eller lavvo. Guiding den første dagen av en av elvas 
oppsynspersoner. Transport via Widerøe (Berlevåg) eller leiebil fra Kirkenes. Tidspunkt avtales med giver.  

 

 
GIVER:    Berlevåg Jeger & Fiskeforening http://www.kongsfjordelva.no/bjff 
KONTAKT:  Sigve Frantzen, leder i Berlevåg JFF, mobil: 4135 9446 e-post: sigvefr@online.no  
 
 

http://www.kongsfjordelva.no/bjff
mailto:sigvefr@online.no


 

VAKRE HEMBRE GÅRD, Stjørdalselva  
2 stenger hele premiereuka. 1-7 juni. 

           

STED:   Hembre Gård, Hegra   
ELV:   Stjørdalselva 
ANTALL STENGER:  2 stenger 
FISKEDØGN:  6 og ½ døgn  
OVERNATTING: Hembre Gård 
DATOER:   1 – 7 Juni 2016 
 
VERDI:   NOK 20 400,- 

 
Hembre Gård har vært et attraktivt reisemål for laksefiskere, helt fra 1890 årene. Fiskere fra hele Europa 
er å finne i gjeste- og fangstbøkene. Hembre Gård ligger idyllisk til i Hegra like ved bredden av 
Stjørdalselva. Valdet tilhørende gården inneholder mange og varierte fiskeplasser, hvorav alle har lett 
adkomst. Flere av hølene er lange, med den klassiske fordeling av raske innstrømmer, rolige midtpartier 
og spennende brekk hvor laksen gjerne stopper opp en tid. Selve gården har en utrolig god atmosfære 
hvor man føler seg meget godt velkommen og ivaretatt av vertskapet. Et vertskap som er særs gode 
støttespillere til vårt arbeide i Reddvillaksen.no. 
 
Pakken omfatter 2 stenger med overnatting på dobbeltrom i motellet som ligger i gårdstunet. Hver 
leilighet har fine bad, og flott, nyoppusset kjøkken for selvhushold. Leiligheten har kombinert stue og 
soverom, og veranda mot hageanlegget. Skulle man ønske det, kan man for et lite tillegg i prisen få 
enkeltrom. Ønsker man å være flere stenger, vil Hembre Gård holde av muligheten til det til auksjonen er 
ferdig. Kjøper anmodes da om å ta kontakt med Hembre Gård. Om man blir flere, er en større leilighet en 
mulighet for overnatting også mot tillegg i pris. Her har du godt armrom ( 4 enkeltrom ) og bor litt mer 
eksklusivt. ( ca 250 m2 ) 
 
Fisket starter kl 24.00, etter innsjekk 31 mai når det passer den enkelte. Premieren er alltid litt spesiell. Vi 
byr på et lite enkelt måltid m/ drikke, og et hyggelig informasjonsmøte med vertskapet og de andre 
fiskerne på ”Stabburet” På avreisedagen varer fisket til kl 10.00 med utsjekk før kl 11.00. Det er maks 12 
stenger på strekket og kun fluefiske. Fuldseth valdet følger også med, her blir det inndelt slik at det kjøres 
rotasjon. I tillegg har hver enkelt tilgang på SJFF sine vald gjennom våre firmakort. ( 15 km fiske ”both 
banks” i hele Stjørdalselva og Forra. ) Guiding er også mulig etter avtale.  
 

GIVER : Beate og Aksel Hembre, www.hembregard.no   

KONTAKT:  Aksel Hembre, tlf: +47 92664059, e-post:aksel.hembre@ntebb.no  

http://www.hembregard.no/


 
Nærøydalselva. Laks og sjøørret for 2 stenger i en uke i august 
 

 
Foto: Gudevangen Camping 

STED:   Nærøydalen (Gudevangen)  
ELV:   Nærøydalselva 
ANTALL STENGER:  2 
FISKEDØGN:   Start kl.1600 og avsluttes 1400 
OPPHOLD:  Hytte med meget høy standard. Selvhushold 
TIDSROM:   13-19 august 
 
VERDI:   kr. 20 000.- 

BESKRIVELSE: 

Fisk i en uke i krystallklare Nærøydalselva der den slynger seg nedover dalen til den når sjøen i Gudvangen, 
innerst i Sognefjorden. Storslagen og vill natur og en elv som byr på det meste av utfordringer for en fisker enten 
du er ute etter laks eller sjøørret – eller begge deler. Fiskebestanden har tatt seg imponerende opp etter at 
nuværende leietakere innførte strenge fangstbegrensninger. Skulle det være lite vann er det et godt tips å 
«dappe» en sunray i hvitvannet i innstrømmene. Det er som regel der laksen står under slike forhold! Et 
fantastisk spennende fiske som gir resultat – gang etter gang for de som praktiserer dette. Elven huser både stor 
laks og sjøørret. Det er eksklusivt fiske, totalt 6 stenger på 6 km. elv. Fisket starter ved ankomst kl. 16.00 og 
avsluttes fredag 19 august kl. 14.00. Leietaker kan om ønskelig overnatte til den 20de august. Avreise senest 
kl.1000. Innkvartering på enerom i hytte med meget høy standard.  Selvhushold. 

GIVER:   Norsk Villaksbevaring v/Pål Klouman, Ole Johaan Myhre og Mikael Frödin 

KONTAKT: Pål Klouman, tlf. 2260 3450/4741 5312, epost: klouman@online.no 

 

mailto:klouman@online.no


  

Tovdalselva - Sørlandets «hemmelige» 
lakseperle 4 stenger i 3 døgn i august etter avtale 
 

 

STED:   Aust-Agder 
ELV:   Tovdalselva 
ANTALL STENGER:  4 
FISKEDØGN:   3 
OPPHOLD:  2 døgn på Boen Gård, 1 døgn på Rislåvollen 
TIDSROM:   August etter avtale med giver 
 
VERDI:   kr. 25 000,- 

BESKRIVELSE: 

Tovdalselva byr på stor variasjon i fisket, spektakulære fossefall, og mange flotte fluestrømmer. Elva har et lavt 
fiskepress! Herskaplige Boen Gård ligger nederst i vassdraget under Boenfossen. Floa går opp til Lillefossen, en 
fiskeplass som kan være svært belønnende.  I år gikk det opp over 2000 laks i trappa ved Boen, i tillegg velger 
mye fisk å gå selve fossen. Rislåvollen Gård ligger oppstrøms for Birkenes med sonene Buhølen og Laksefoss 
med spennende høler og styk. Kjøper disponerer sonene eksklusivt og det er svært god plass. Startguiding med 
kjentmann er inkludert begge steder. Ytterligere guiding kan bestilles for egen regning. Fiskedøgnet går fra 
00.00 – 24.00.  
 
Rislåvollen http://rislavollen.no/galleri/: og fiske i Buhøen og Laksefoss: Innkvartering et døgn i 3 rom på 
idylliske Rislåvollen Gård. Selvhushold. Måltider kan bestilles i tillegg for egen regning. 
 
Boen Gård http://boengaard.no/ : Innkvartering på Boen Gård i to nyrestaurerte leiligheter og fiske i kort 
gangavstand. 4 soverom med egne bad. Høy standard, alle bekvemmeligheter. Selvhushold. Måltider kan 
bestilles i tillegg for egen regning. (Fredag-lørdag er unntatt på grunnet andre arrangementer på Boen). 

 
GIVER:   Nedre Tovdal Fiskelag  

KONTAKT:  Nedre Tovdal Fiskelag: Jørgen Birkenes, tlf 958 73 023, jorgen.birkenes@ncc.no  

Rislåvollen Gård: Trygve Scheie Flaa, tlf 952 21 575, rislavollengard@hotmail.com  
Boen Gård; Johan Olsen, tlf 913 60 807, johan@boengaard.no 
 

http://rislavollen.no/galleri/
http://boengaard.no/
mailto:jorgen.birkenes@ncc.no
mailto:rislavollengard@hotmail.com
mailto:johan@boengaard.no


Gaula Sunnfjord, fiske for inntil 10 – eksklusivt fiske 
under Osfossen på Lervik Gard sine soner, og tre soner jevnt 
fordelt over hele elva overfor. Guiding er inkludert. 
___________________________________________________________________________ 

 

STED:   Sunnfjord  
ELV:   Gaula 
ANTALL STENGER:  Inntil 10 
FISKEDØGN:   2 
OPPHOLD:  Hytter av høy standard selvhusholdning med mat kan bestilles 
TIDSROM:   14. august kl 18.00 – 16. august kl 14.00 
 
VERDI:   kr. 57 200,- 

BESKRIVELSE:Laksefiske i Gaula i Sunnfj. har stor variasjon frå eksklusivt fiske under Osfossen, til gode 

flugestrekk i midtre og øvre deler av elva. Elva er ei naturoppleving, med eit frodig og vakkert landskap, 
samtidig som de fleste fiskehølene ligger lett tilgjengeleg til. Fisket under den mektige Osfossen har lange 
tradisjoner. Norges eldste laksetrapp ligger her, bygd i 1871 av den irske laksefiskaren William T. Potts. 

Osfossen er kjent som en fantastisk spennende fiskeplass. I år ble det landet over 700 laks her, de fleste ble 
gjenutsatt. Fiskesonene ovenfor Osfossen er Skjæret (300 meter overfor), Døskeland Gard ( 7 km overfor) og 
Bjørkeskogen (12 km overfor). Alle fiskesonene er gode soner, lett tilgjengelege og godt tilrettelagt. Fisket er 
inklusiv guiding. Ved behov kan alt nødvendig fiskeutstyr leigast/ kjøpast på Lervik Gard.Overnatting på Lervik 
Gard sine to fiskehytter. Hyttene har høg standard. Mat og kokk er ikkje med i tilbudet, men kan bestillast i 
tillegg. Dette må avtalast i god tid før fiskesesongen. Guiding blir utført av Salmon Experience.I laksesesongen 
2015 vart det landa over 700 laks under Osfossen som ligger 10 minuttars biltur fra Førde lufthavn, Bringeland. 

 
GIVER -Guiding:     Salmon Experience 
Fiske Osfossen, Skjæret og overnatting: Lervik Gard http://www.lervikgard.no 
Fiske Døskeland Gard:    Ingrid Skaar Døskeland 
Fiske Bjørkeskogen:     Ole Jacob Sande 
 
KONTAKT:     Harald Lervik  harald@lervikgard.com tel: 913 75 979 

http://www.lervikgard.no/
mailto:harald@lervikgard.com


 

 
Sjørdalselva - Einang Gård. Premieredagene!  
2 stenger i 2 døgn på Einang Gård. 1-3 Juni. 

                   

STED:    Stjørdalselva – Einang Brug  
ANTALL STENGER:   2 stenger 
FISKEDØGN:    2 døgn 
OVERNATTING:  Einang gård 
TIDSROM:    1–3 juni 2016 
 
VERDI :   NOK 15 000,- 

Einang er et av de beste fluevaldene i Stjørdalselva, med kjente høler og strømmer på rad og rekke fra 
samløpet med Forra og oppover. Et sted fiskere ønsker seg tilbake år etter år. Når man fisker på Einang har 
man tilgang til hele 1.5 km av Stjørdalselva fordelt på to soner. Det vil også finnes andre fiskere på valdene, 
men i begrenset antall og med god plass. Familien Einang er en av våre mest trofaste givere til auksjonen og 
har også i år gitt to stenger, denne gangen til premierefisket. Fiskerne er velkomne til den tradisjonelle 
premiermiddagen 31 mai ca kl 18.00, og fisket starter kl 00.00 natt til 1 juni. Utover det, er det selvhushold, 
men muligheter til å delta på fellesmåltider.  
 
Avreisetid er kl 12.00 3.juni. 
 

GIVER:    Hågen og Gunnar Einang, www.einang-gard.no  

KONTAKT:  Gunnar Einang, tlf.: +47 41271528, e-post: gunnar.einang@sas.no 

 

http://www.einang-gard.no/
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Vosso - Bolstadelva, Fiske med historisk sus  
for inntil 10 stenger i 3 døgn. Kjøper disponerer hele elva.  

  

STED:   Bolstadøyri, Hordaland 
ELV:   Bolstadelvi 
ANTALL STENGER:  Opp til 10, men vi anbefaler 8. 2 fisker sammen på hver strekning 
FISKEDØGN:   3 
OPPHOLD:  Oddsbu med selvcatering 
TIDSROM:   15.8 kl 09.00 – 17.8 kl 22.00 
 
VERDI:   NOK 70 000,- 

BESKRIVELSE: 

Vi har fått tilsagn om fiske i Bolstadelva også for 2016. Da det ikke er avklart med fylkesmannen om det 
blir fiske i elva i 2016 må vi ta forbehold om dette. Vi håper å ha dette bekreftet innen auksjonen, men 
uansett så vil kjøpet i så tilfelle bli refundert. 
 
Bolstadelva (nedre del av Vosso) har vært stengt for fiske i mange år fordi fiskebestanden etterhvert 
kollapset. For å redde denne unike storlaksbestanden, har man iverksatt et stort fellesprosjekt med 
reetablering av bestanden med materiale fra Vossolaksen i genbanken. De siste årenes prøvefiske har vist 
at laksen er tilbake. Vi håper på et stort innsig av fisk som er av ”godt gammeldags” Bolstadkaliber i 2016. 
Vi var selv i Bolstad i august denne sommeren og fikk bra med laks til tross for en sommer med mye og 
veldig kaldt vann. Største var 17 kilo. Båter tilgjengelig i alle hølene for fiske fra motsatt bredd. Guider 
kan skaffes etter avtale. 
 
Oddsbu er en opplevelse i seg selv. Bygd av Odd Haraldsen/Flyspesialisten og bebodd av størrelser som 
Kjell Hallbing og Arthur Oglesby. Kjøper disponerer hele anlegget.  
 
Interesserte bør spandere noen minutter på en super video som ligger her; https://vimeo.com/56340599  
 

GIVER:   Bolstadelva Grunneigarlag, http://www.bolstadelva.com/  
KONTAKT:  Knut Horvei, mobil.  9951 0683, knuthorvei@gmail.com 

https://vimeo.com/56340599
http://www.bolstadelva.com/
mailto:knuthorvei@gmail.com


 

ROGALAND FIGGJO - spennende mulighet på Sele.  
4 stenger i 2 dager i august – september. 
 

   

STED:   Rogaland 
ELV:   Figgjo 
ANTALL STENGER:  4 stenger  
FISKEDØGN:   To døgns fiske i august/september   
OPPHOLD:  Inklusive Overnatting i den historiske fiskehytta på Sele 
TIDSROM:   Etter avtale med giver  
 
VERDI:   kr. 14 200,-  inkl. overnatting (2000,-) 

BESKRIVELSE: 

Figgjo flyter dovent mot havet. Nederst omkranset av sanddyner og rullestein. Lenger oppe finner du flate 
jorder og kulturbeite ispedd typisk jærsk landskap med lyng og ville blomster. Sele er den nederste delen av 
Figgjo, fra utløpet og ca 3 km oppover. 
 
Sele er en spesiell fiskeplass. Landskapet minner ikke mye om tradisjonelle norske elvedaler med høye fjell og 
bratte lier, og selve elva ligner heller ikke på typiske norske lakseelver som haster forbi med fosser og stryk. 
Men Sele har noe annet, en magisk tiltrekningskraft som gjør at du fort taper ditt hjerte til plassen. Lyset på 
Sele varierer med døgnet, årstidene og været, og med havet og det vide utsynet du får her, vil du kunne 
oppleve et fantastisk lys som gir en egen spesiell stemning når du fisker. 
 
Vald/strekning: Fisket foregår i Sone 1, nederst på Sele. Sonen er berømt for sitt gode fluefiske. Fisket omfatter 
begge sider av elva, men det fiskes stort sett kun fra en side slik at en unngår motfiske. Kontakt giver i april for 
å bestemme datoer. 
  
Fiske: Det meste av elvestrekningen er forholdsvis stilleflytende med enkelte små strømpartier. Elva er 
avhengig av nedbør, men fisken går ofte på elva på utrolig lite vann slik at det normalt alltid er fisk på denne 
strekningen. I juli og august er det mye smålaks og mellomlaks som går på elva, mens på slutten kan det 
komme en god del større laks 
 



Selve fisket på Sele kan virke noe uvant for de som er vant til å fiske i tradisjonelle lakseelver. Vanligvis er det 
lite strøm i elva og derfor må du fiske flua annerledes. Men de fleste lærer teknikkene raskt. Fiskemetodene 
her er et mangfold av varianter, alt fra fiske med en stor Sunray Shadow som dras i overflaten til ørsmå nymfer 
eller sågar små tørrfluer. Det vanligste fisket foregår likevel med små dobbelt-eller treblekroker i størrelse 10-
12. Men i perioder er det tuber fisket langsomt langs bunn som gir fisk. Spesielt er dette vanlig om høsten. Når 
det gjelder fluesnører er det helst i september eller under flom at flytesnøret pakkes bort til fordel for 
synkesnøre. 
 
Noe av det morsomste med fluefiske etter laks er å se når laksen kommer opp og tar flua, noe som er et vanlig 
syn på Sele. Og fisk er det som regel alltid nok av, ofte spretter det laks flere plasser samtidig. 
  
Overnatting: Det er overnatting i annekset til laksehytta på Sele. Enkel, men koselig standard. Selvhusholdning. 
Hytta ligger rett ved elva, så her kan man sitte i solveggen og følge med på det som skjer. Overnatting fra 
søndag til onsdag, slik at man kan utnytte fiskedøgnene skikkelig. 

 
GIVER:  AS Søndre og Nordre Sele laksefiskeri  
KONTAKT:  Steinar Egeland, mailto:steinar.egelend@lyse.net, 91395475.  
 
 

 

mailto:steinar.egelend@lyse.net


 

Eksklusiv Elgjakt med Løshund hos AS Meråker Brug,  
siste halvdel av oktober 2016.  

 

STED:    Meråker Brug, Trøndelag   
ANTALL PERSONER:   2 personer 
JAKTDAGER:    2 fulle dager med guide og hund  
OVERNATTING:  På Brugetsgården, egne soverom med bad. Egen kokk.   
TID:     Siste halvdel av oktober 2016. Datoer avtales nærmere. 
 
VALUE:   NOK 60 000,- 

Meråker Brug tilbyr muligheten av å få oppleve to spennende døgn med løshundjakt på Elg i et fantastisk 
miljø. Jakten skjer med løshund og guide, du får mulighet til å smyge deg inn på losen for å felle dyret. 
Elgjaktens Formel 1. Pulsen på topp og total spenning, da man kommer dyret veldig nære før skuddet. 
Meråker Brug har perfekte områder for denne type av jakt. Store areal med vekslende biotop. 
http://merakerbrug.no/jakt/storviltjakt/  Pakken er for to personer  i 2 døgn.  

Man bor på hovedgården, den flotte Brugetsgården, med eget soverom og bad. Alle måltider inngår, og er 
tilberedt av egen kokk. Meråker Brug har så klart  de beste hundene og Guider til dere, for å maksimere 
muligheten av å få felle dyr under oppholdet.Ankomstdagen, ca kl.14.00, prøveskyter man våpnene, samt 
planlegger første jaktdagen. Man nyter en treretters middag og bygger opp stemningen for de neste dager. To 
hele jaktdager venter på Meråker Brug. Begge morgenene etter frokost, drar man ut i terrenget, medbringer 
matpakke, og returnerer etter endt dag til full middag. Etter middagen kan man hygge seg foran peisen og la 
praten gå om dagens opplevelser. Om man ønsker etter endt jaktdag to, så åpner gaven for eventuell 
overnatting til neste dag med frokost. Eventuell transport til og fra Værnes flyplass inngår i pakken. Øvrige 
detaljer og mer informasjon rundt jakten får dere  ved å ta kontakt med Meråker Brug. Nærmere tidspunkt 
avtales med giver. 

Ankomst ca kl.14.00 før første jaktdag. Avreise, enten etter jaktdag to, eller neste morgen etter frokost. 

GIVER:    AS Meråker Brug v/Per Hembre  

KONTAKT:  Mats Jönsson, phone: +47 401 00 839, e-mail: mats@merakerbrug.no 

http://merakerbrug.no/jakt/storviltjakt/
mailto:mats@merakerbrug.no


 
Mørrums Kronolaxfiske -unik mulighet til valgfritt 
prime time fiske på stor laks og sjøørret.  

 

 

 

STED:   Sverige, Blekinge 
ELV:   Mørrum 
ANTALL STENGER:  2 
FISKEDØGN:   3 
OPPHOLD:  Kronolaxfiskets bolig, dobbeltrom 
TIDSROM:   Etter avtale med giver 
 
VERDI:   kr. 10 000,- 

BESKRIVELSE: 

Mørrum er Sveriges kronjuvel i sportsfiske sammenheng og en av verdens mest velkjente elver for laks- 
og sjøørretfiske. Vi som har levd en stund glemmer aldri våte fiskedrømmer hver gang ABU gav ut Napp 
og Nytt med bilder av gigantiske fisker. Svenskene har forvaltet sitt fiske bra. Under blanklaksfisket 2015 
var snittvekten på topp 100 over 13 kilo og det er registrert flere ørreter på over 10 kilo under årets 
høstfiske. Kjøper kan fritt velge hvilke av Mørrums soner man vil fiske på. Første dagen inngår en times 
instruksjon med en av elvens dyktige guider. Pakken gjelder for 2 personer. Selv om andre fisker samme 
strekket så går det alltid å finne en egen favorittplass. Innkvartering ved Kronlaxfiskets egen bolig direkte 
ved elven med dusj og toalett.  Annen og mer komfortabel innkvartering kan ordnes, men da for kjøpers 
regning. Kjøperen bestemmer selv hvilke dager mellom den 1/4 og 30/9. Fisket må bookes senest 15. 
februar 2016. 

 
GIVER:   Mörrums Kronolaxfiske www.morrum.com 

 
KONTAKT:  Ola Söderdahl, platschef, +46 702688712 ola.soderdahl@sveaskog.se  

  
 

http://www.morrum.com/
mailto:ola.soderdahl@sveaskog.se


 

Orkla – Ljøkel laksevald – supert fluevall 
Orkla leverte særdeles bra i sommer med 20 tonn 

 

 

STED:   Sør Trøndelag 
ELV:   Orkla 
ANTALL STENGER:  4 stenger  
FISKEDØGN:   3,5 døgn 
OPPHOLD:  Overnatting inngår ikke, men giver kan være behjelpelig 
TIDSROM:   2/7 – 31/8 etter avtale med giver 
 
VERDI:   kr. 11.000,- 

BESKRIVELSE: 

Ljøkel er et meget attraktivt fluefiske på et av Orklas beste vall fangstmessig og omfatter Liehølen, 
Ljøkjelhølen, Finnhølen og Tivoli – eksklusiv fiskerett på begge sider basert på 6 timers rotasjonsfiske.  
Tidspunkt avtales med giver snarest mulig etter auksjonen. 
Det vil bli gitt startguiding. 
Nærmere presentasjon av valdene blir å finne på www.orklaguiden.no, se Ljøkel/Vormstad 
 

GIVER:   Orklaguiden AS og Ljøkjel Fiskesameie  

KONTAKT:  Jon Erik Grøset    Mobil  95 82 70 78   post@orklaguiden.no 

http://www.orklaguiden.no/
mailto:post@orklaguiden.no


 

Opplev laksedrømmen:  
Siramoen Fiskevilla i Eira. 8 stenger i 2 døgn. Juli måned. 

 

ELV:   Eira i Romsdalen 
STENGER:   8 stenger 
FISKEDØGN:  2 døgn  
OVERNATTING: Siramoen Fiskevilla (lodge) 
DATO:    JulI, avklare nærmere tidspunkt med kontaktperson ASAP. 
TID:   Ankomstid kl 1500/ avreisetid kl 1300 
 
VERDI:   NOK 50 000,- 

Siramoen Fiskevilla i Eresfjord har lange og stolte tradisjoner. Stedet har tilbudt eksklusivt laks- og 
sjøørretfiske i krystallklare Eira i over 150 år. Her har både kongelige, adelige og andre celebriteter dyppet 
sine fluer. Eira er verdenskjent for sin flotte laksestamme. Siramoen besitter de aller beste strekkene, og 
ligger i nedre del av elven. Man fisker i åtte av elvens mest klassiske og fangstgivende del, totalt ca 3 km elv. 
Man vil fiske alle Siramoens høler fra Nedre og Øvre Grytos, Nyhølen, Poolen, Sirahølen, Kjeshølen, Leirhølen 
og opp til og med Kirkehølen. Elva er fredet mellom kl 13.00 og 18.00, og man fisker ett sett av disse hølene 
eksklusivt gjennom en helt døgn. Skiftet skjer med Engelskhusets gjester. 

 
Eira og Siramoen Fiskevilla ligger innerst i Langfjorden i Romsdal, omlag 1 times biltur fra Molde. Elva er en av 
verdens vakreste.Med sitt krystallklare vann med en liten touch av grønt i, har Eira trollbundet fiskere og 
friluftsfolk gjennom generasjoner. At dalen er omkranset av irrgrønne lier og majestetiske, snødekte fjell gjør 
opplevelsen komplett. Eira er en lettfisket elv. Den er middels stor, og det er sjeldent det er nødvendig å vade 
lang ut. Det er lite bunnvegetasjon i Eira, så det er sjeldent glatt å gå. Siramoens hjelpsomme personale vil 
gjøre sitt ytterste for at du skal få et så hyggelig opphold som mulig. De sørger for både god mat og drikke, 
samt profesjonell guiding i elva. Som gjest på Siramoen nyter man luksusen av god frokost, tre retters middag, 
samt at kveldsmat står ferdiglaget i kjøleskapet slik at man kan spise den når man ønsker. Man bor godt i 
hovedhuset på Siramoen som kun ligger 20 meter fra Nyhølen. Man kommer seg lettest til Eira og Siramoen 
med fly til og fra Molde, om man da ikke velger å kjøre.  
 
GIVER: Svein Myrvang, tlf: +47 971 44 074, email: mailto:smyrvang@gmail.com 
KONTAKT: Ola Thue, tlf: +47 411 40 375, epost: mailto:post@sportsbutikken.no 

mailto:smyrvang@gmail.com
mailto:post@sportsbutikken.no


Stor laks og sjøørret i fagre Stryn.  
Inntil 6 stenger i juli på Kirkeeide  

 

STED:   Stryn  
ELV:   Stryneelva 
ANTALL STENGER:  Inntil 6 
FISKEDØGN:   0000-2400 (Observer natt og ettermiddagsfredning) 
OPPHOLD:  Vi anbefaler innkvartering på Visnes Hotell, Stryn (Ikke inkludert) 
TIDSROM:   22-24 juli 
 
VERDI:   kr. 12 000,- 

BESKRIVELSE: 

Kirkeeide er en vakker og variert rett i elvas midtparti med mange flotte høler. Og på denne tiden har 
også de store ørretene kommet. Her har du mulighet til å få ditt livs sjøørret og kjempe med stridbar laks i 
utrolig vakker vestlandsnatur. 
Kjøper må selv ordne med innkvartering, men i Stryn er det mange muligheter. Vi anbefaler sjarmerende 
Visnes hotell. Fiskedøgnet går fra kl 00:00 til kl 24:00. døgnfredning vil bli avgjort senere men vil trolig bli 
som i 2014, kl, 0000-0400 og 1300-1700. Disse vil være klare ved sesongstart men interfererer ikke med 
de tidspunkt vi normalt ønsker å fiske på. 
 

GIVERE:   Grunneigarane på Kirkeeide og Dag Olav Skrivervik   
KONTAKT:  Dag Olav Skrivervik, mobil: 9305 0459, epost: dag.olav.skrivervik@gmail.com 

 

mailto:dag.olav.skrivervik@gmail.com


 

Otra, 4 stenger i 3 døgn.  

Tidspunkt etter avtale med giverne 

 

STED:   Sørlandet 
ELV:   Otra 
ANTALL STENGER:  4 
FISKEDØGN:   3 
OPPHOLD:  Otra House i Vigeland - Vennesla 
TIDSROM:   Etter avtale med giver 
 
VERDI:   kr. 10 000,- 

Otra er en viktig lakseelv på Sørlandet med årlige fangster rundt 2000 laks årlig.  Otra er en stor elv med stabil 
og god vannføring, noe som gjør elva fiskbar gjennom hele sesongen.  Erfaringstall viser likevel at de største 
fangstene skjer i siste halvdel av sesongen.   Vårt tips: Ta med deg familien eller gode venner og avsett noen 
augustdager ved Otras bredd. 
 
Denne fine pakken inkluderer enkel men autentisk innkvartering (selvhushold) på Otra House i Vigeland - 
Vennesla Jeger og Sportsfiskerforenings klubbhus, midtpunktet i sportsfiskermiljøet. 
Fisket er fordelt mellom:  

 3 dager på sone sone 5A Blå, en sone som er åpen for alle.  Otra House ligger i denne sona. 

 1 dag på sone 5B Rød, en sone med begrenset kortsalg  

 1 dag på sone 4C Holmane, en sone med begrenset kortsalg 
 

Alle soner kan fiskes med både flue, sluk og makk.  Dyktige sportsfiskere fra VJSFF vil gi startguiding og gode 
råd underveis.  Alle tidligere kjøpere av denne pakken har hatt kjenning med laks under oppholdet. 

 
GIVER:    Otra Laxefiskelag og Vennesla Jeger og Sportsfiskerforening   
KONTAKT:  Harald Endresen, mobil 474 65 203, epost haendres@online.no  

 

mailto:haendres@online.no


 

COSTA RICA – tropisk “inshore” fiske.  

 

STED:   Costa Rica – Bahia Rica 
FISKE:   Saltvannsfiske 
ANTALL STENGER:  1+3 
FISKEDØGN:   8 dager – 5 ½  dagers fiske 
OPPHOLD:  Dobbeltrom 
TIDSROM:  Avtales med giver 
 
VERDI:   kr. 13.990 

Ønsker du å oppleve et riktig eventyr? Omgitt av jungel med aper og papegøyer, nesten ingen mennesker, og 
et fantastisk fiske? Reis med XXL Adventure til Bahia Rica! Stedet ligger i en rolig bukt i Nicoyagulfen på den 
vakre vestkysten av Costa Rica. Her blir en vekket av store flokker papegøyer og brøleaper som signaliserer 
starten på en ny dag. Gulfen fortsetter ut til det stor åpne Stillehavet hvor neste stopp er Hawaii! Det er gode 
fiskeplasser rett utenfor Bahía Rica og fisket kan starte nesten umiddelbart avhengig av hvilken art man er ute 
etter og hvordan tidevannet er. Kontinentalsokkelen på vestkysten er også smal, slik at det er kort vei ut til de 
næringsrike fiskeområdene hvor storfisken lurer.  
Det er en enorm variasjon av fiskearter i området, og her finner du mange av de mest spennende artene man 
kan fiske på. Fra en 25 fots sportsfiskebåt som er guidet av en norsk marin biolog, fisker vi både etter store 
sterke «sportsfisk» som roosterfish, sailfish og marlin, og etter «matfisk» som havabborer, tunfisk, mackrel og 
dorado. Sportsfisken blir alltid sluppet fri igjen. Den store overflateaktiviteten gjør fiskeopplevelsen enda 
større da vi til daglig ser store stimer fisk som spretter og jakter i overflaten. Det er heller ikke uvanlig å se 
skilpadder, hval, djevelrokker og delfiner.  
Ønsker du å fiske etter Sailfish, Marlin, Roosterfish, Dorado, Jack’s, Tunfisk, forskjellige store havabborer, og 
mange andre utfordrende arter, så finner du her et enormt spennende fiske i minst like spennende omgivelser. 
Det er i dette området Hollywood spilte inn ”Jurassic Park”. 
 
Prisen er inkl. all lokal transport, opphold dobbeltrom, mat og drikke, 2 netter i San José, båt, guide, utstyr etc. 
Fly Norge – Costa Rica kommer i tillegg.  
 
Kontaktperson: Flemming Wilberg, 23 17 70 12,  mobil 918 24 405, adventure@xxl.no 
Giver: XXL Adventure AS, www.xxladventure.travel 
Denne prisen forutsetter at minst 4 reiser sammen. Få med deg 3 kompiser eller la XXL Adventure sette deg 
sammen med 3 andre fiskere. Man kan også «oppgradere» til færre fiskere per båt, men da kommer et tillegg i 
prisen.   

mailto:adventure@xxl.no
http://www.xxladventure.travel/


 

EAST RANGÁ og STORA LAXÁ, ISLAND  
– opplev lakseeventyret på sagaøya, to flotte men helt 
forskjellige elver i syd 

 

STED:   East Rangá og Stora Laxá, Island 
FISKE:   Laksefiske 
ANTALL STENGER:  1 stang, kan deles av 2 fiskere  
FISKEDØGN:   6  
OPPHOLD:  Lodge East Rangá og Fiskehytte Stora Laxá 

TIDSROM:  7-13 juli 
 
VERDI:   65 000 
 
Fantastisk pakke med totalt 6 døgn i to elver i den sydlige delen av Island. Fisket starter I East Rangá etter lunsj 
den 7 juli og holder på 3 døgn fram til lunsj 10 juli. En snau times kjøretur senere fortsetter fisket etter lunsj 10 
juli i Stora Laxa, med tre nye døgn fram til lunsj 13 juli. Pakken inneholder 1 stang, men den kan med fordel 
deles. Det blir mer enn nok fisketid for to personer, og pakken dekker opphold, mat, guiding, alle transfers etc 
for begge to! (Guiden deles med én annen stang.) 
 
East Rangá: 
En av Islands beste elver, kjent blant lakseentusiaster i alle land. På denne tiden får man ikke like mange fisk 
som på sent på sesongen, men derimot flotte, nygåtte flersjøvinters fisk med god snittvekt. Man bor 
standsmessig på elvens lodge i eget rom med bad. Alt er inkludert (alle måltid, guiding og fiske).  
Mer info: http://lax-a.net/iceland/fishing-iceland/east-ranga.html 
 
Stora Laxá beat 4: 
Krevende fiske i storslåtte omgivelser. Elven bukter seg gjennom terreng og natur som er noe av det vakreste 
man kan tenke seg, alle som har besøkt Stora Laxá er enige om dette. Juli er en god måned for de første store 
fiskene som vandrer opp i elva, men regn med at det vil lønne seg å jobbe for laksen, her får man sjelden noe 
gratis. Man bor i selvbetjent hytte av god standard. Eget rom med oppredd seng, guiding og fiske er inkludert. 
Guiden vil hjelpe til med handling og matlaging. Mer info: http://lax-a.net/iceland/fishing-iceland/beat-iv.html 
 

GIVER:                                   Angling Club Lax-a, www.lax-a.net 

KONTAKT:                            Arni Baldurson, tel. +354 5576100,  arnibald@lax-a.is                

http://lax-a.net/iceland/fishing-iceland/east-ranga.html
http://lax-a.net/iceland/fishing-iceland/beat-iv.html
tel:%2B354%205576100


 

GAULA. Åpningsfiske i Frøsethølen, Støren,  

1- 2 juni for inntil 6 stenger. 

 

STED:   Støren  
ELV:   Gaula 
ANTALL STENGER:  Inntil 6 
FISKEDØGN:   2 
OPPHOLD:  Frøsethytta, selvhushold 
TIDSROM:   Kl.0000-1700 
 
VERDI:   kr. 14 000,- 

BESKRIVELSE: 

Frøset er av Gaulas aller beste høler, en spennende plass der Sokna renner sammen med Gaula på Støren. I 
pakken inngår også innkvartering i det flotte fiskehuset helt på elvekanten med utsikt over hele hølen. (Husk 
sengetøy). Selvhushold. Tidligfisket er alltid et sjansespill og avhengig av fiskens mulighet til å passere 
Gaulfossen. Men om fisken er kommet er den alltid stor på denne tiden av året! Og skulle du være uheldig og 
fisken ikke har kommet gjennom Gaulfossen så finnes det rimelig fiske å få leiet nedenfor. Fisket starter kl 
00.00 den 1 juni og avsluttes kl 17.00 på 2 juni. 
 

GIVER:   Giver: Tina og Knut Gunnar Frøseth     

 

KONTAKT:  Pål Klouman, tlf: 2260 3450/474 15 312, epost: klouman@online.no 

mailto:klouman@online.no


 

Surna, Nygard Lodge. Et sted å nyte tilværelsen sammen 
med gode  venner. 

 

STED:   Nordmøre 
ELV:   Surna 
ANTALL STENGER:  Max 6 
FISKEDØGN:   4 
OPPHOLD:  Selvhushold, max 6 personer 
TIDSROM:   11. juni kl 20.00 – 15. juni kl 12.00 
 
VERDI:   kr. 20 000,- 

BESKRIVELSE: 

Til disposisjon er 400 meter fordelt på tre høler, med Advokaten som den mest kjente. 
Forvaltningen (gjenutsetting og kvoter) av Surna begynner nå å gi resultater. Det oppfordres 
til gjenutsetting av hunnfisk. Fangststatistikken for Surna i 2015 viser 1098 laks fordelt på 
3698 kg. 33% er gjenutsatt. 2015 resultatet kan indikere en storlakssesong i 2016. Flue og 
slukfiske tillatt. Ta med stenger på 14-16 fot og synkeline. Mulig å låne utstyr om dere skulle 
ønske det,  kjentmann vil vise dere rundt.  
 
Nygard Lodge er utrustet med det meste for at dere skal få et hyggelig. Om dere tar fly er 
Værnes den naturlige flyplassen og kjøreturen til Nygard Lodge tar litt under to timer.   
 
 
GIVER:  Jan Gunnar Opsal, http://www.nygardlodge.no/no/  
 
KONTAKT:  Jan Gunnar Opsal, mobil: +47 4800 0728, post@nygardlodge.com  

http://www.nygardlodge.no/no/
mailto:post@nygardlodge.com


 

 

Lakselva i Porsanger.  Inntil 3 stenger i 3 døgn.   
Ettertraktet og spennende fiske etter storlaks på tre privatvald i Lakselva.  
 

 

STED:   Porsanger 
ANTALL STENGER:  3 stenger  
FISKEDØGN:   Inntil 3 fiskedøgn  
OPPHOLD:  Inkludert hytte et steinkast fra elva  
MAT:   Inkludert frokost og 3 retters middag 
TIDSROM:   28 - 31. august 
 
VERDI:   kr. 32 000,- 

BESKRIVELSE:  
Fiskepakken omfatter sesongens tre siste dager. Lakselva er sen, og nygått lusete fisk kan forventes helt til 
sjøørretsesongen er over 15. september. Elva er kjent for å huse noen av de aller største laksene i Norge, og 
fisket i elva er veldig ettertraktet. 2013-årgangen er sterk og vi forventer storlaksår til neste år. Om drømmen 
er laks på over 20 kg, er det ikke mange elver der sannsynligheten er større. I denne pakken inngår overnatting 
i ny hytte bare et steinkast fra elva. Her finner du alle fasiliteter, og giver har inkludert frokost og treretters 
middag i pakken. I tillegg vil det serveres lokalbrygget øl til maten. Hva passer bedre enn å avslutte 
laksesesongen med to gode venner under slike forhold. 
 
Kjøper har tilgang til tre forskjellige vald, og har cirka 1100 meter med elvestrekning å boltre seg på. Motfiske 
må påregnes. I tillegg kan kjøper vurdere døgnkort på de åpne sonene i Lakselva. I fjor ble den største laksen i 
”Home pool” taksert til 20 kilo! 
 

GIVER:  Fishing Porsanger 
KONTAKT:  Hans Petter Harangen, E-post: bookingholmen@outlook.com  

 

mailto:bookingholmen@outlook.com


 

AA-ELVA, EN AV NORDFJORDS PERLER 

lørdag 2. juli kl 15:00 til tirsdag 5. juli kl.15:00 

 

 
Foto Espen Myhre 

STED:   Nordfjord 
ELV:   Aa-elva  
ANTALL STENGER:  2 stenger  
FISKEDØGN:   Hele døgnet. Oppstart og slutt kl.1500 
OPPHOLD:  Full pensjon med alle måltider samt  drikke/øl/vin inkludert 
TIDSROM:   2-5 juli 
 
VERDI:   kr. 16 000,- 

Aa-elva er en av Nordfjords perler, ca. 40 minutters kjøring fra Sandane flyplass. Elven byr på 12 høler fra 
utløpet av Aa-vatnet og ned til sjøen. Øvre del og mellompartiet av elva har ganske raske, men spennende 
fluehøler. Nedre del består av klassiske fluehøler. Vassdraget huser både storlaks og stor sjøørret. Årlig tas laks 
på 15-17 kg i vassdraget og sjøørreter i størrelse 5-7 kg. Siste delen av juni og begynnelsen av juli er prime time. 
Fra søndag kveld fisker man også i Hope-elva. Innkvartering på fiskehytta i dobbeltrom. 
 
   

GIVERE:  Pål Klouman og Mikael Frödin  
 
KONTAKT:   Pål Klouman, tlf: 22 60 34 50, epost: klouman@online.no 

mailto:klouman@online.no


 

Lakselva i Porsanger.  2 stenger i 3 døgn.  Ettertraktet og 

spennende fiske etter storlaks i alle fire soner. Tidspunkt etter avtale med giver. 

 

 

STED:   Porsanger 
ELV:   Lakselv 
ANTALL STENGER:  2  
FISKEDØGN:   3 
OPPHOLD:  Oppsynshytta 
TIDSROM:   Etter avtale med giver 
 
VERDI:   kr. 16 000,- 

Lakselva er kjent for sin storvokste laks og det er vanskelig å få tilgang til fisket. I Lakselv som i andre elver ble 
det i år fisket på en sterk 2013-årgang. Alle vet hva det kan bety for neste år. Snakker vi om nok et år der alle 
på topp 10 er over 20kg? Det er ingen umulighet. Kjøper kan fiske fritt i 3 dager på alle 4 soner! Dette er en 
stor fordel å kunne velge fritt der og da!  Lakselv Grunneierforening gir nærmere tips og informasjon om 
sonene og aktuelle fiskeplasser. Kortene lyder på navn og kan ikke deles eller brukes av andre enn den kortet 
er utstedt til. Det vil være andre som fisker på samme sone, men det er god plass. Det vil formelig lukte 
storlaks hele tiden.  I pakken inngår også overnatting med selvhushold i enkel, men sjarmerende oppsynshytte 
et kort rullekast fra nydelige Pikkulompola.  Annen og mer komfortabel innkvartering kan ordnes, men da for 
kjøpers regning. Lakselva er en relativt sen elv og fisket kommer sjelden skikkelig i gang før etter St.Hans. 
Fisketider avtales senest 15. februar 2015. 

GIVER:   Lakselv Grunneierforening http://www.lakselva.no 

KONTAKT:  Egil Liberg, mobil: 9417 8428, epost: post@lakselva.no 

http://www.lakselva.no/
mailto:post@lakselva.no


VESTLANDET – JOSTEDØLA. Sjøørretfiske i vakker elv i ville 

omgivelser.  4 stenger i 2 døgn i slutten av august 

 

STED:   Gaupne. Fiskestrekning fra munningen og ca. 10km oppover.    
ELV:   Jostedløla 
ANTALL STENGER:  4  
FISKEDØGN:   1300-1300 
OPPHOLD:  Gaupnetune/Pluscamp Sandvik. Selvhushold 
TIDSROM:   28.8-30.8 
 
VERDI:   kr. 6 000,- 

BESKRIVELSE: 

Vestlandet på sitt aller vakreste. Jostedøla har sitt utspring i mange av Jostedalsbreens sidearmer og høyfjellet 
rundt dalen. Laks-og sjøørretførende del er ca 21km.  Jostedøla er som alle andre breelver grå, spesielt når det 
er varmt og elven går stor. Men når det går mot høst og kjøligere vær klarner elven. Da er det tid for å ta frem 
fluestangen Tidspunkt for fisket er derfor valgt ut fra dette. Som alle andre sogneelver har elva em god bestand 
av grovvokst sjøørret og fangstene varierer mellom 100 og 200 fisk om året. I tillegg har elven en liten bestand 
av laks. I 2008 ble det tatt en på 17,2kg. På første fiskedag blir du møtt av en lokal kjentmann som gir omvisning 
i elva.  Andre har tilgang til elven samtidig med kjøper. Innkvartering på Gaupnetunet/Pluscamp Sandvik, vakkert 
beliggende i Gaupne sentrum, midt i en gammel frukthage og med gangavstand til butikker. Hyttene har høy 
standard, to soverom, stue med TV, fullt utstyrt kjøkken og bad med dusj. Fra altanen med utemøbler kan du 
nyte utsikten over bygda, oppover Jostedalen eller ut mot Lustrafjorden.  

GIVER:   Gaupnetunet/Pluscamp Sandvik, www.gaupnetunet.no og Røneid 
Grunneigarlag.  

KONTAKT:  Anders Knut Molland, Tlf: 91 58 10 69, e-post: andrersknut.molland@nortura.no 

http://www.gaupnetunet.no/
mailto:andrersknut.molland@nortura.no


 

RIVER SPEY Lower Wester Elchies 
 – laksefiske i Skottland, tradisjon og kultur  

 

STED:   River Spey, Lower Wester Elchies 
FISKE:   Laksefiske 
ANTALL STENGER:  5  
FISKEDØGN:   6  
OPPHOLD:  Hovedhuset 

TIDSROM:  Tidspunkt avtales med giver innen 1 februar 2016 
 
VERDI:   40 000 
 
 
LowerWester Elchies har en meget attraktiv beliggenhet i Middle Spey. 
Eiendommen eies av Imago Fishing Ltd.  
Valdet ligger rett ovenfor landsbyen Aberlour som man kan gå over til via gangbro.  Whisky destilleriet 
Macallen nærmeste nabo til eiendommen.  Lower Wester Elchies består av 1,6 km elvestrekning og 
landbrukseiendom med 2 hus og en fiskehytte plassert midt på strekket. Beliggenhet rett ved elva.  Valdet 
har 7 pooler som varierer fra stilleflytende til sterk strøm.  Fisket gjelder den ene siden av elva, motfiske 
forekommer. 
 
Innkvartering skjer i hovedhuset som har 3 bad, 4 soverom, stort kjøkken, stue mv. 
TV og internett tilgang med trådløs router. 
Se www.riverspey.no for nærmere presentasjon av valdet. 
 
 
 
 

GIVER:                       Imago Fishing Ltd 

KONTAKT:               Johnny Liverød, tel 922 66 000 , johnny@riverspey.no 

http://www.riverspey.no/
mailto:johnny@riverspey.no


VILLAKS AUKSJONEN 2015                      NR. 34  

Magiske Alta – uten sammenligning det fremste som tilbys av 
laksefiske i verden. To døgn i Stengelsen og Langstilla.  

 

STED:   Alta, Finnmark 
ELV:   Altaelva 
ANTALL STENGER:  1 stang, kan deles mellom 3 fiskere 
FISKEDØGN:   2 døgn 
OPPHOLD:  Lodgen i Stengelsen 
TIDSROM:   Kort nr 18 Stengelsen 20. juli og kort nr. 19 Langstilla  21. juli 
 
VERDI:   NOK 150 000,- 

BESKRIVELSE: 

Inntil 3 personer kan dele på fisket. Fiskedøgnet i Alta begynner kl 18.00. Ingen andre elver gir så stor sjanse 
for kjempelaks som Alta, Ei heller har noen andre elver et slikt ry internasjonalt. Som i alle andre elver er 
laksefiske et sjansespill, men tidligere kjøpere har fanget inntil 11 storlaks og utallige smålaks på sine døgn. 
Andre har fått enda større fangster. Man ordner selv med guider, men giver kan være behjelpelig med å 
skaffe. Guiding er for kjøpers regning. Overnatting med selvhushold på lodgen i Stengelsen, men det kan 
selvfølgelig ordnes med cateringtjeneste for kjøpers regning. Tidspunktet for fisket kan sannsyligvis justeres 
noe etter avtale med giver men forutsetter rask avgjørelse. 

 
KONTAKT:   Tor-Erland Nilsen, mobil: 9134 5398, epost: tor-erland@altalaks.no 

GIVER:   Alta Laksefiskeri Interessentskap, www.altalaks.no  

 

mailto:tor-erland@altalaks.no
http://www.altalaks.no/
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