Den 13. auksjon til støtte for villaksen i Norge

KATALOG FOR LIVE AUKSJONEN
9. november 2017 17:30 – 22:00

Foto: Mark Brooks

Samme sted som alltid

Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo
Følg Villaksauksjonen direkte overført på internett:
www.villaksauksjonen.hooked.no
I samarbeid med Hooked.no sendes auksjonen direkte på internett!
Alle lakseinteresserte som ikke kan møte i salen, kan følge auksjonen online
og selv legge inn bud ved å ringe inn.
Vi anmoder om at deltagere på auksjonen printer ut og tar med egen katalog!
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In memory of Orri Vigfússon, the founder of NASF and the wild salmons best friend!

Reddvillaksen had the privilege and pleasure of hosting Orri
and an international delegation at Hardangerfjord Seminaret
early May this year, when Norsk Industri presented their road
map for future salmon farming. Orri’s health was at that point
already weakened, but he took part in all presentations and
discussions. We could see that he became optimistic and had
hopes for a future where all farmed salmon will be produced
in closed containments, without spreading sea lice, diseases
and bad genes to the wild salmon.
Orri Vigfússon, became the Atlantic salmon’s greatest friend as this iconic species struggles to
retain its position as the ‘King of Fish’. His enormous efforts to rebuild the threatened wild
salmon stocks in the North Atlantic, brought him global recognition and well-earned honours
from a huge assembly of admirers. Royalty and commoners, presidents and governments,
anglers and conservationists alike have all applauded and rewarded his work with a wide variety
of awards and supportive declarations.
In 1989 Orri observed the great damage being done by nets and long lines to the relatively small
numbers of salmon that remained. Orri successfully pursued his idea of buying up commercial
salmon quotas from fishermen in the Faroe Islands and Greenland. A quota buyout was
subsequently agreed with fishermen at Fareoes in 1991 and in Greenland in 1993. Gradually
more agreements have been made on both sides of the North Atlantic through the work of NASF
and its coalition partner organizations. Over the years more than 15 million salmon lives have
been saved.
The origin of 50-60 % of salmon feeding or migrating in Faro water belongs to Norwegian rivers.
Many Norwegian West Coast rivers would probably have been closed if this important buyout
had not been done.
Orri’s contribution to the Atlantic Salmon was beyond all measure.
Orri, we guarantee you that ASF, Reddvillaksen (NASF Norway) and other NGO’s will work hard to
continue the work you started. But you left us a big pair wading shoes to fill.
Jens Olav Flekke
Chairman Reddvillaksen.no
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KVELDENS AUKSJONARIUS
Lars Eikanger

Lars Eikanger har takket ja til å være auksjonarius på Villaksauksjonen for 11. gang.
Eikanger er programleder på Radio Norge og en kjent radiostemme for de fleste.

KVELDENS MENY
Auksjonen er ikke bare en møteplass for å skaffe midler til villaksarbeidet. Etter 13
auksjonskvelder er den også blitt en sosial møteplass der villaksvenner møtes over
gode diskusjoner, god mat og godt drikke. I tillegg støtter man en god sak og vi
oppfordrer til å by raust.
I år serveres diverse tapasretter fra buffet med drikke etter ønske. Vi ber at alle
som skal delta melder seg på i god tid til: jonawalle@gmail.com slik at vi kan
beregne plass og mat.
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KVELDENS PROGRAM
17.00
17.45
18.00

18.30

Dørene åpner. Registrering ved inngangen
Matservering starter
Websending starter på www.villaksauksjonen.hooked.no
Styreleder ønsker velkommen
Stein Lier Hansen: Norsk Industri sin visjon om fremtidens oppdrett
Morten Stickler: Hvordan redde villaksen i regulerte vassdrag
Informasjon om budgivning og betaling
Live auksjon del 1 og kåring av «Gullaksen»
Pause/ Silent auksjon

20.00
21.30
22.00

Hyggelige overraskelser og live auksjon del 2
Slutt live auksjonen
Slutt silent/utstyr
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Arrangementskomité
Ellen Moursund
Gerhard Schive

Jens Olav Flekke

Tor Inge Dolve

Hedda Heyerdahl

Jon Anders Walle

Tom Jørstad

Hjelpere
Pål Klouman

Lars Eikanger

Pål Mugaas

Ellen Svendsen

Christin Schive

Bernt Nor

Per-Hermod Rasmussen

Helene Thomesen Flekke

Ane Moursund Langeland

Kristian Amundsen

Sponsorer
Storebrand Eiendom

Foto: Morten Welde

Foto: Reidar Staalesen
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Om gjennomføringen av auksjonen
VILLAKSAUKSJONEN LIVE
TORSDAG 9.11. 2017
Elvene fra katalogen auksjoneres live. Alle lakseinteresserte som ikke kan møte i salen kan følge
auksjonen direkte overført på

www.villaksauksjonen.hooked.no
Man kan gi bud på objektene ved å ringe et av
panelmedlemmene på følgende telefon nummere:

+47 913 93 383
+47 901 75 990
+47 918 87 045
+47 915 68 229
+47 924 37 996
Alle må være oppmerksom på at siden det er en
websending, så kan det oppleves en forsinkelse på
inntil 30 sekunder. Har du planer om å by per telefon
så må dette hensynstas.

Ring inn i god tid før objektet ropes ut, og hold linjen
så lenge du er med i budgivningen.
Bud gitt over telefon vil omgående bli oppdatert og
kommunisert til auksjonarius slik at alle budgivere
stiller likt.
Alle bud er bindende.

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. Dette kommer i egen katalog som
ettersendes.

Foto: Genbank Hardangerfjord
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BUDGIVNING
Bud fra gjester i salen kommuniseres til auksjonarius.
Bud som ringes inn formidles til auksjonarius gjennom
telefonpanelet. Budene vil bli oppdatert kontinuerlig
på skjermbilde for nettoverføringen, men husk
tidsforsinkelsen på web som er inntil 30 sekunder.
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
2018. Kjøper av fiske kontakter giver for å avtale
nødvendige detaljer. Viktig at dette gjøres snarest
etter auksjonen. 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 bakerst i salen. Dersom ikke annet blir
avtalt, skal alle auksjonsobjekter betales på
auksjonskvelden, med Vipps eller kort (Mastercard og
Visa, både debet og kredit). Betalingsterminaler er
tilgjengelig under auksjonen. Vinnere som har gitt sine
bud over telefon avtaler samtidig betaling med panelmedlemmet som formidlet budet.

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 du
motta en Laksefadder T-skjorte med tekst og bilde som
viser at du har et hjerte for villaksen.

JAKKEMERKE I SØLV

Vi kan dessverre ikke ta kontanter.

Vipps til: Nordatlantisk Villaksfond Norge 71265
Vi mottar også gjerne gaver til
Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge
bankkonto 1503.24.56232.

Reddvillaksen.no har som mål å få inn mest mulig
midler til arbeidet med 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 vise
at du støtter saken.
Jakkemerke får du hvis du støtter oss med minimum
kroner 1000,- Vi har kun 50 slike jakkemerker,
så her er det først til mølla.

Vipps til: Nordatlantisk Villaksfond Norge 71265
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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. Om ikke får vi innskrenkninger i
fisketider, eller andre og mer drastiske tiltak. Aktive
brukere er en forutsetning for aktivt miljøvern. Stengte
elver mister plass i bevisstheten til både lokale
innbyggere, sportsfiskere og myndigheter. Uten midler
i elveforvaltningen er det som kan beskytte de siste

villakser fra menneskelig grådighet borte. Å stenge
elvene vil desverre ikke fungere. Det er den kjappeste
veien til tilintetgjørelse av villlaksen.

Gullaksen 2017
Styret i Reddvillaksen vedtok i 2016 å innføre en pris
kalt "Gullaksen". Prisen skal deles ut på
Villaksauksjonen 9. november 2017 til en person eller
forening som har gjort en stor innsats over tid for å
redde villaksen.
Premien er en Reddvillaksens jakkenål i rent gull, en
plakett for peishylla, samt kr 15.000 i fiskeutstyr fra
Guideline.

Foto: Roger Guttormsen
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Om Reddvillaksen.no
Reddvilllaksen.no er en ideell stiftelse opprinnelig stiftet av nå avdøde Orri Vigfusson/NASF i 2008. Styret består av
6 medlemmer som alle arbeider på frivillig og ubetalt basis. Stiftelsen gir direkte økonomisk bistand til øremerkede
viktige prosjekter og er aktive med lobbying mot politikere, media og journalister. Gjennom å spre informasjon om
saker som på både kort og lang sikt truer våre bestander av vill atlantisk laks og sjøørret skal vi være en stemme
som blir hørt og som vil forbedre levevilkårene for all anadrom fisk rundt Atlanterhavet..
Stiftelsen Arbeider nært sammen med Norsk Lakseelver, NJFF og andre naturvernorganisasjoner med villaks på
agendaen. Samarbeid gjøres gjennom jevnlige møter i forumet Villaksalliansen. Reddvillaksen.no jobber også
gjennom NASF internasjonalt med organisasjoner på begge sider av Atlanteren. Stiftelsens midler kommer i
hovedsak fra den årlige «Villaksauksjonen» som avholdes hver høst i Oslo. Denne er blitt en institusjon som hvert
år samler kjøpevillig villaksvenner fra inn- og utland.
Hovedmål og arbeidsområder:
• Å bringe antall vill laks og sjøørret tilbake til bærekraftige og høstbare bestander.
• Oppdrett av laks og ørret skal inn i lukkede anlegg.
• Dobbeltmerking av all oppdrettsfisk for enkel identifisering av hvor fisken stammer fra.
• Forbedre leveforholdene i alle elver som er påvirket av vannkraftutbygging. Ref. EUs vanndirektiv.
• Alt kommersielt fiske av laks i sjøen må opphøre.
• Forbedring av- gyte og oppdrettsområder i viktige småvassdrag. Spesielt viktig for sjøørreten.
• Promotering av fang og slipp.
• Finansiering av nasjonale og internasjonale oppleieordninger (Færøyene).
• Internasjonalt samarbeide og økonomisk bistand på tvers av landegrensene.
Fiskeoppdrett inn i lukkede anlegg.
Reddvillaksen.no er ikke motstandere av oppdrettsindustrien, men vi er sterkt imot måten industrien drives på i
dag. Åpne anlegg sprer lakselus, sykdommer, organisk- og genetisk forurensing. Vi er klare på at dagens
driftsmetoder ikke er bærekraftige og aldri kan bli det før man konverterer til lukkede anlegg.
I 2016 døde 53 millioner laks i norske merder. De døde ikke av velvære.
Lukket teknologi gir bedre matkvalitet, lav dødelighet og kortere produksjonssyklus- Laks kan produseres langt
mer kost effektivt i lukkede anlegg enn i åpne. Lukket teknologi er tilgjengelig og kan settes i drift. Vi konstaterer
imidlertid med tilfredshet å se en gradvis økende interesse for lukkede løsninger. Vi håper at 2018 vil bli et
vendepunkt for dette. Til det trengs politisk styring, men politikerne er dessverre ugrunnet redde for at næringen
da forsvinner utenlands.
Lakseoppdrett representerer i dag den største ikke stabiliserte trusselen for våre anadrome fiskeslag. Stiftelsen
har selv ingen formell ekspertise på lakseoppdrett, men bidrar derfor med finansiell støtte til Norske Lakseelvers
fagperson. Erik Sterud er en høyt respektert fagmann på området og nyter stor respekt – både fra
oppdrettsindustrien og våre politikere. Han arbeider full tid med problemene næringen forårsaker og er en
spydspiss i arbeidet med å spre viten om næringens negative påvirkning på så vel miljøet som på våre laksefisker.
Sjøørreten sliter.
Sjøørret lever i motsetning til laksen hele sitt sjøliv i kystnære farvann, nettopp der oppdrettsanleggene ligger.
Som sportsfisk er sjøørreten særdeles viktig, men vi konstaterer med sorg at bestandene i oppdrettsintensive områder i
dag er svake eller tilnærmet utryddet. Lokalt lider under sjøørreten et liv der mange blir spist levende av lus. I tillegg
kommer vandaliserte og ødelagte bekker som tidligere var viktige gyte- og oppvekstområder gjort forholdene enda
verre. Med relativt enkle grep, og med å spre informasjon, er det mulig å øke produktiviteten i slike små, men uhyre
viktige vassdrag. Reddvillaksen.no bistår lokale entusiaster og klubber med å gi finansiell støtte til forbedring av gyte- og
oppvekstforholdene.
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Dobbeltmerking for identifisering og sporing av oppdrettsfisk.
Med dobbeltmerking medes klipping av fiskens fettfinne for visuell påvisning av at det er en oppdrettsfisk. I tillegg
skytes et millimeterstort metallmerke (CWT tag) inn i fiskens snute. Dette kan enkelt tas ut og forteller fiskens historie
og opprinnelse. Denne metoden har med suksess blitt brukt av amerikanerne på millioner av stillehavslaks.
Oppdrettsindustrien forpliktet seg til å ha et sporingssystem klart innen 2012. Dette synes for oss å bevisst ha vært
trenert og er ennå ikke på plass, fem år etter deadline. Kostnaden med dobbeltmerking er minimal. Hvert år rømmer
flere hundre tusen oppdrettsfisk fra norske anlegg. Disse går opp i våre elver, og til tross for omfattende forsøk på å ta
rømlingene ut av elvene gyter mange av disse sammen med villfisken og forurenser avkommets gener. Fortsatt uten at
disse kan spores og eier kan tiltales.
Utbygde elver til kraftproduksjon
Nesten alle de største norske lakseelvene er utbygd. De aller fleste med svært gamle konsesjoner der hensynet til
villaksen er dårlig – eller ikke ivaretatt. For lav minimumsvannføring og hyppige og hurtige vannføringsendringer
medfører tørrlagte gyteområder der småfisken strander. EUs vanndirektiv gir strenge rammer for vassdragenes
tilstand, med mulighet til å endre og forbedre disse.
Reddvillaksen.no ønsker å bidra økonomisk til et prosjekt hos Norske Lakseelver knyttet til revisjoner av
konsesjoner. Prosjektet har en kostnadsramme på 8 millioner over 5 år. Vårt tilskudd til dette avhenger helt og
holdent av at vi er i stand til å skaffe økte midler. Det er potensial for å mangedoble lakseproduksjonen i mange av
elvene som skal revideres.
Stopp alt sjølaksefiske
Det totale antall voksen fisk som vender tilbake til norske – og de fleste utenlandske lakseelver er blitt mer enn
halvert i løpet av de siste 20 år og er nå nede på et historisk lavmål. I lys av dette anser vi det for uforsvarlig å
fortsatt tillate fiske med kilenot og krokgarn etter laks i sjøen. Man fisker ukritisk på blandede bestander der
enkelt bestander kan være så truet at alt fiske i elv er forbudt. I tillegg fisker man ulovlig på fisk hjemmehørende i
utenlandske elver. Fisket har svært liten økonomisk betydning. Reddvillaksen.no ønsker at dette fisket skal
opphøre straks da vi anser det som en uvettig beskatning av en sårbar og truet art. Vi anser det samtidig som
rimelig at rettighetshavere som har økonomisk utkomme av dette skal kompenseres med statlige midler for det
økonomiske tapet de måtte lide. Stiftelsen konstaterer at sjølaksefisket ser ut til å avta gradvis da interessen for dette
er begrenset blant yngre.
Midlertidig leie av fiskerettigheter i sjøen
Så lenge sjølaksefisket fortsetter er- og har Reddvillaksen.no vært med på å finansiere temporære leie av rettigheter i
sjøen på Vestlandet og i Mellom- og Nord-Norge. Den største i Trøndelag, der stiftelsen bidro til med flere millioner
NOK. På grunn av dette nådde titusener av tidlig mellom- og storlaks tilbake til sine elver der de kunne bringe sine
gener videre istedenfor å havne i nøter og garn. I 2017 har vi igjen sammen med Lakselv Grunneierforening leid en
garnrett ved utløpet av Lakselva, slik at denne har ligget brakk.
Internasjonalt arbeid.
Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge (Reddvillaksen.no) ble stiftet i samarbeide med Orri Vigfusson/NASF. NASF
har siden 1991 betalt titalls millioner NOK for en privatfinansiert avtale med Færøyene for at disse skal avstå fra å fiske i
oppvekst og migreringsområder for laks. Tidligere vitenskapelige undersøkelser har vist at opptil 60 % av laksen i
området kommer fra Norske elver. Avtalen har over disse årene ført til at millioner av laks er blitt spart. Reddvillaksen
har årlig bidratt til denne avtalen med ca. NOK 400 000.
Reddvillaksen har etablert et utvidet samarbeide med ASF, den Amerikanske villaksorganisasjonen. Det er i hovedsak de
samme Norske oppdrettsselskapene som truer laksen på begge sider av Atlanteren. Oppdrett er relativt transparent i
Norge, data finnes hvis man vet hvor man skal lete. Vi formidler derfor informasjon om utslipp, rømming/genetikk,
luseproblematikk mm til ASF. Vider holder vi ASF oppdatert på lukket merd teknologi og produksjonsrelaterte
problemstillinger og kostnader.
Stiftelsen vi fortsette sitt internasjonale samarbeide med alle ASF/NASF og The Grassy Creek Foundation slik Orri
ønsket. Første prioritet er å sørge for at fisket rundt Færøyene og Grønland ikke starter opp igjen.
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Auksjonsliste 9. November 2017
Post
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Objekter
Loen sone 2

Stenger Døgn
4
3

Gaula, Norwegian Flyfishers Club
Grønland, Lax-a camp
Forra - Fossen (sideelv til Stjørdalselva)
Stryn, Kirkeeide
Aaelva, Nordfjord
Bolstadelvi
Stjørdalselva, Hembre Gård
Årøyelva og Lærdal
Mørrum Sverige
Namsen Fiskumfoss - Sandøla
Ingelsvatnet
Lakselv Oppsynshytte
Gaula, Frøset
Alaska, Talkeetna Fishing Lodge
Vefsna
Repparfjord
Stryneelva nedre del
Otra
Drammenselva
Lærdal Øye
Gaular - Osfossen
Numedalslågen
Ørekilselven
Årøyelva
Saltdalselva
Orkla, Midtre/Øvre Ekli

2
2
4
4
2
8
1
4
2
2
2-4
2
6
2
3-6
3
4-5
4
4
1
Inntil 8
3
2
4
3
4

3
4
2,5
3
3
3
3
1+2
2
3
3
3
2
6
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2

20 000
68 400
17 000
9 000
15 000
50 000
7 000
100 000
10 000
30 000
6 000
16 000
25 000
55 000
55 000
10 000
9 000
10 000
12 500
18 000
80 000
10 000
5 000
100 000
12 000
25 000

Stryn, Ytreeide
Beiarn
Lygna
Rana Meforsen
Tovdalselva
Gaula, Frøset, åpningsfiske
Etneelva
Laxárdalur, Island
Stjørdal, Einang gård
Kongsfjordelva Varanger
Syltefjordselva

4
2
3
3
4
6
2
2
2
2
2

2
8
5
3
3
2
2
3
2
2
5

4 000
21 600
2 100
14 000
25 000
14 000
7 000
20 000
15 000
8 000
6 000

Vestre Jakobselv
Altaelva, Langstilla og Nedre Stengelsen

2
1

2
2

5 000
150 000
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VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 1

Loenelva sone 2
Spennende fiske i buldrende breelv

Sted

Loen

Antall stenger

4 stenger

Elv

Loenelva - Nedre del

Fiskedøgn

3 fiskedøgn

Opphold

Overnatting og transport kan ordnes men er ikke inkludert

Tidsrom

Perioden 15 juni - 31juni. Avtales med giver

Objekt

Splitcane fluesta

Verdi

NOK 3 600,-

Bergen Sportsfiskere har vært så vennlig å gi oss disse døgnene på sine retter i Loenelva. Loenelva er ei buldrande, temperamentsfull
breelv, men rommar mange spennande fiskehøler.
Som et vakkert smykke renner elven i Loen sine tre kilometer fra Lovatnet og ned til fjorden. Elven er klassisk vestlandselv med raske
partier med enkelte roligere høler. Elven har en fantastisk beliggenhet mellom trange fjell i en frodig dal.
Laksen ankommer elven tidlig på sommeren, jo varmere dager jo tidligere kommer laksen. Den tidlig vandrende laksen er relativt grov,
med en snittvekt på 8-10 kilo, og med enkelte eksemplarer på 15-18 kilo.
Elvens variasjon innbyr til et variert fiske for en hver smak. Her finner alle fiskeentusiaster sine favoritthøler enten man fisker flue, mark
eller spinnfiske. Overnatting på Lo-Vik eller Tjugen Camping. Hvis lommeboken tillater det kan man også overnatte på Loenfjord Hotell
eller Hotel Alexandra.
Sesong (forbehold om endring): Laks: 1. juli – 15. august, Sjøørret: 1. juli – 31. august. Kjøper anmodes om å avtale tidspunkt med giver
så snart som mulig.

Giver

Bergen Sportsfiskere, www.bergensportsfiskere.no/elver/loen-laks-og-sjrrett

Kontakt

Arne Larsen 909 18 047, epost: bskontor@sportsfiskere.no

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 2

Gaula, NFC - Norwegian Flyfishers Club
Særdeles attraktivt Gaulafiske

Sted

Rogstadmoen, Gaula, Trondheim

Antall stenger

2 stenger

Elv

Gaula

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, er muligheten for et godt fiske alltid til stede, uansett vannstand og
tidspunkt på sesongen. Man fisker en rekke høler av høy kvalitet i et rotasjonssystem der to stenger fisker sammen. Kjente høler som
Tysshølen, Renna, Tilseth, Langøy, Lundamo og Bogen Søndre inngår. Man bor på NFC lodgen med internasjonal atmosfære og som
ligger like ved elvebredden på Rogstamoen Gård, nær mange av de beste hølene ovenfor Støren. Innkvartering i supre enkeltrom med
egne bad. Standarden er i en særklasse. Frokost og middag er inkludert, og du kan slappe av i en rikholdig bar. Lodgen har egen
utstyrsbutikk, samt en sauna der du 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

Daniel Stephan (Daglig Leder), 948 69 377, daniel@nfc-online.com

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 3

Grønland - Lax-A
Laks og sjøørret i krystallklar elv.

Sted

Grønland

Antall stenger

2

Elv

Lax-a camp

Fiskedøgn

4 døgn

Opphold

Lax-á camp, alle måltider er inkludert.

Tidsrom

24 - 28 juli

Verdi

NOK 68 400

Grønland er et så godt som uberørt område med tusenvis av elver og innsjøer, hvorav de fleste huser stor sjørøye på opptil 7 kg +.
Standard størrelse på sjørøya ligger langt over hva vi er vant til her til lands. Grønland er som alle vet sparsomt befolket. Uten veier og
med store geografiske avstander er mange av elvene knapt fisket. Elver fulle av stor sjørøye i praktfull natur og uberørte omgivelser
gjør Grønland til en sjørøyefiskers Mekka. Lax-á-campen ligger på Sørvest-Grønland og var den første permanente jakt- og fiskecampen
som ble etablert på Grønland. Den har rennende vann, toalett, dusj og badstue, men er allikevel en villmarkscamp som gir tilreisende
fiskere en helt unik opplevelse. Campens kokk benytter seg i hovedsak av kortreist mat fra området, som reinkjøtt, sjørøye og fisk fra
sjøen. Det er full pensjon. Ved ankomst blir du møtt og ønsket velkommen av representanter fra Lax-á. Båttransport direkte til campen
tar 2,5 timer fra Narsassuaq. Man deler hytte og 4 fiskere deler på 1 guide.
For mer info: www.lax-a.net/greenland-fishing/

Giver

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

Kontakt

Gisli Sigurdsson, tel: +354 5316100, gjs@lax-a.is

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 4

Forra
Åpningsfiske på den flotte strekningen Fossen.

Sted

Stjørdal

Antall stenger

4 stenger

Elv

Forra, sideelv til Stjørdalselva

Fiskedøgn

2 1/2 døgn

Opphold

Man bor i den praktisk plasserte hytten bare 150 m fra den øverste poolen. Det er selvhushold, men med
alt utstyr som man behøver i en fiskehytte

Tidsrom

1-3 juni

Verdi

NOK 17 000

Store muligheter for stor fisk og en flott opplevelse i vakre omgivelser. Fossen i Forra er kjent som et godt fiskevald. Strekningen består
av fem høler med den klassiske Små Fossen som den øverste. Vakre Strokka og Djupdalshølen er to andre. I pakken inngår fiske på en 2
km lang strekning, begge sider av elven, kun fluefiske og inntil 4 stenger. Innlosjering og selvhushold i bra og velutstyrt hytte bare 150 m
fra den øverste hølen. Fisket starter kl 00:00 den 1. juni og avsluttes kl 12:00 den 3. juni. For mer detaljert informasjon ta kontakt med
giveren, AS Meraker Brug.

Giver

AS Meraker Brug v/ Per J. Hembre

Kontakt

Mats Jönsson, 401 00 839, mats@merakerbrug.no

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 5

Stryneelva - Kirkeeide
Stor laks og sjøørret i fagre Stryn

Sted

Stryn

Antall stenger

4 stenger

Elv

Stryneelva, Kirkeeide

Fiskedøgn

3 (observer natt- og ettermiddagsfredning)

Opphold

Vi anbefaler innkvartering på Visnes Hotell, Stryn (Ikke inkludert)

Tidsrom

22-24 juni

Verdi

NOK 9 000

Kirkeeide er en vakker og variert rett i elvas midtparti med mange flotte høler. Her har du muligheten til å kjempe med stridbar laks i
vakker vestlandsnatur. Fisket starter 22.juni kl 04:00 og avsluttes 24.juni kl. 24:00. Observer natt- og ettermiddagsfredning hvert døgn
kl, 00:00-04:00 og 13:00-16:00. I juni er kun fluefiske tillatt. Kjøper må selv ordne med innkvartering, men i Stryn er det mange
muligheter. Vi anbefaler sjarmerende Visnes hotell.

Giver

Grunneigarane på Kirkeeide og Dag Olav Skrivervik

Kontakt

Grunneigarane på Kirkeeide og Dag Olav Skrivervik
tel: 930 50 459, dag.olav@skrivervik.com

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 6

Aa-elva
Den lille elva med den store laksen

Sted

Hyen i Nordfjord

Antall stenger

2 stenger (kun flue)

Elv

Aa

Fiskedøgn

3 fiskedøgn

Opphold

På fiskehytta, selvhushold.

Tidsrom

Prime time - 30 juni - 3 juli

Verdi

NOK 15 000

Aa er en herlig elv, beliggende i hjertet av Nordfjord. Bratte fjell, herlig natur og en fristende og klar elv i dalbunnen. Med stor laks!
Mange spennende høler og fiskeplasser fra innløpet i Nedre Aavatnet på toppen, til uberørte Sea Pool der elven munner ut i sjøen.
Utrolig spennende å sitte oppe på brinken ved utløpet av Nedre Aa-vatnet og betrakte hvordan fisken reagerer på flua til den som er så
heldig å stå og fiske der. Faktisk nesten vel så spennende for den som ser på som for den som fisker, uvitende om det som pågår.
Hemingway Jr. tok en laks på 16kg på tørrflue der en gang! Selvhushold og innkvartering på dobbeltrom på den trivelige fiskerhytta som
ligger vakkert til med utsikt over nedre elv og fjorden der laksen hopper før den går på elva. Kjøpere vil fiske sammen med andre
fiskere. Ved ankomst med fly vil kjøper få skyss fra og tilbake til Sandane Flyplass en drøy halvtime fra elva. Fisket starter lørdag kl.
15:00 og avsluttes tirsdag kl. 12:00.

Giver

Ole Johan Myhre og Pål Klouman

Kontakt

Pål Klouman, tel:22 60 34 50, mob:474 15 312, e-post: klouman@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 7

Bolstadelva
Elv med historisk sus

Sted

Hordaland

Antall stenger

8 stenger som fisker 2 og 2 sammen.

Elv

Bolstadelva. (Nedre del av Vosso)

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

På "Oddsbu". Selvhushold

Tidsrom

Avtales med giver

Verdi

NOK 50 000

Bolstadelva (nedre del av Vosso) har vært stengt for fiske i mange år fordi fiskebestanden etterhvert kollapset. For å redde den unike
storlaksbestanden elven har vært kjent for, har det i flere år pågått et stort fellesprosjekt med reetablering av bestanden med materiale
fra Vossolaksen i genbanken. Årets sesong har vært på det jevne, og det taes stadig fisk av "godt gammeldags bolstadkaliber". Båter er
tilgjengelig i alle hølene. Guider kan skaffes etter avtale. Innkvartering på Oddsbu som 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; vimeo.com/56340599

Giver

Bolstadelva Grunneigarlag, www.bolstadelva.com/

Kontakt

Knut Horvei, 995 10 683, knuthorvei@gmail.com

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 8

Stjørdalselva - Hembre
Damefiske på Hembre 2018.

Sted

Hembre Gård, Hegra

Antall stenger

1 stang

Elv

Stjørdalselva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Overnatting på enkeltrom på Hembre Gård. Middager inkludert. Frokost/lunch ordnes selv.

Tidsrom

15 - 18 august

Verdi

NOK 7 000

Damefiske på Hembre 2018.
Vi gjentar damefiskesuksessen fra 2017 hvor vi i 2018 også vil sette av noen dager kun for damene her på Hembre. Max 10 deltagere
hvor det kanskje kan bli en fiskende instruktør med i tillegg. Onsdag 15.august, 11.00: Vi møtes til laksevafler på stabburet, litt info og
omvisning på valdet.19.00: Middag på stabburet (drikke ordnes selv). Torsdag 16.august, 19.00: Middag på stabburet, eller vi ordner
grilling ute om været tillater det (drikke ordnes selv). Fredag 17. august, 19.00: 3 retters middag på stabburet, m/drikke. Lørdag
18.august, Utsjekk kl.11.00: fisket kan fortsette til 14.00.
Pakken inkluderer laksefiske, middager og overnatting i enkeltrom. Frokost/ Lunch ordner hver enkelt selv eller i samarbeid. Du bor på
fine enkle rom hvor det er muligheter for selvhushold. Mulighet for å slå sammen noen og bo på en større leilighet. Det er mulig å
forlenge oppholdet i forkant om man ønsker, ta bare kontakt.

Giver

Beate og Aksel Hembre, www.hembregard.no

Kontakt

Aksel Hembre, 926 64 059, aksel.hembre@ntebb.no

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 9

Årøy/Lærdal
Årøyelvi 1 døgn og Lærdalselvi 2 døgn - Unik combi, full pakke

Sted

Sogn og Fjordane

Antall stenger

4 stenger

Elv

Årøyelvi og Lærdalselvi

Fiskedøgn

1+2 døgn

Opphold

Flotte Fiskelodger med mat inkludert. Drikke medtas.

Tidsrom

Årøy 17-18.8 kl 14.00 – 14.00, Lærdal 18-20.8 kl 17.00 – 17.00

Verdi

NOK 100 000

Årøyelvi er en storlakselv med en genuin stamme. Årøylaksen er i likhet med elven; kort og kraftig. Snittvekten for 2017-sesongen var på
8,3 kg. Ny fisk ankommer jevnlig hele sesongen, inkl september. Kjøper har hele elven for seg selv. I øvre del foregår mesteparten av
fisket fra Årøyelvas legendariske fiskebrygger, mens de i nedre del fisker du fra både brygger og tradisjonell vadring i elva. Det
praktiseres gjenutsetting av all laks. Særdeles dyktig guide er inkludert. Med sin tilbaketrukne beliggenhet, innerst i Barsnesfjorden
omkranset av høye fjell og vakker natur, er dette et perfekt sted å senke skuldrene. Knut Munthe Olsen’s egenskaper som kokk, med
måltider basert på lokale råvarer, er alene verdt et opphold.
Det gleder oss stort at den vakre glassklare Lærdalselvi, som slynger seg ned dalen i bratte juv og fristende fluehøler, er tilbake på
tronen etter mange års gyrodvale. Elva er nå friskmeldt. Årets gave til auksjonen fra Lærdal Elveeigarlag er fiske på Presteretten og
Eri/Voll på midtre elv. Med 8 flotte fluehøler og spennende sjøørretbrekk er det store muligheter for fangst. I tillegg til laks vil sjøørreten
være på plass i fullt monn, med gode mulighet til å sette PB. Frokost og middag serveres på lodgen tilpasset fisketider. Kveldsmat
serveres ved elven. Reddvillaksen stiller med lokaltkjent guide som helt sikkert har noen lure fluer i lomma.

Giver

Årøy: Nina og Knut Munthe Olsen, www.aaroyriver.no
Lærdal: Lærdal Elveigarlag v. Styreleder Lasse Selthun
Hedda Lodge Lærdal: Kristian Braathen og Hedda Heyerdahl (styremedlem Reddvillaksen)

Kontakt

Årøy: Nina og Knut Munthe Olsen. knut@aroygard.no Tel +47 92226137
Lærdal; Lasse Selthun, lsaelthu@online.no Tel +47 91181665

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 10

Mørrum- Kronolaxfiske
Unik mulighet til valgfritt prime time fiske på stor sjøørret.

Sted

Sverige, Blekinge

Antall stenger

2 stenger

Elv

Mørrum

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Kronolaxfiskets bolig, dobbeltrom

Tidsrom

1.9 – 30.9 2018 Etter avtale med giver

Verdi

NOK 10 000

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. Årligen ørreter på over 10 kilo under 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
1/9 og 30/9. Fisket må bookes senest 15. februar 2018.

Giver

Mörrums Kronolaxfiske, www.morrum.com

Kontakt

Receptionen Mörrums Kronolaxfiske, +46 454 50123. morrum@sveaskog.se,

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 11

Namsen - Fiskumfoss
Nedre Mediå - Sanddøla

Sted

Grong

Antall stenger

2 stenger

Elv

Namsen

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Namsentunet
Overnatting i dobbeltrom med pensjon fra ettermiddag 10. juni til 14. juni etter frokost

Tidsrom

11-13 juni

Verdi

NOK 30 000

Denne flotte fiskepakken er oppgradert for 2018, og inneholder nå rotasjonsfiske mellom Fiskumfoss, Nedre Mediå og Sanddøla. Alt
fiske er fra land. Det kan være mulig å fiske på kvelden 10.juni etter ankomst, kontakt giver om dette god tid i forveien.
Selve Fiskumfoss er det siste valdet laksen vandrer naturlig opp til. Under denne kan det stå flere tusen laks som vil vandre videre
oppover i Nord Europas lengste laksetrapp. Fiskumfossen er unik og den betegnes som en «naturens katedral». Kun kunder av Upper
Namsen Fishing/ Namsentunet kan fiske her. Hvert år fanges fra 700 til 1400 lakser.
Nedre Mediå og Sanddøla byr på et veldig variert fiske fra land, og er meget populære vald for fluefiskere like ved Grong. Fiskerne
oppfordres til å praktisere «fang og slipp» både i Namsen og Sanddøla.
Namsentunet er en nybygd fiskecamp 3 km nord for Grong sentrum. Den ligger flott til kun 15 meter fra elva og rett under den kjente
jernbanebrua på Fossland. Her er det satt opp et moderne "Vikingetun" for den kresne laksefisker. Her finnes alle fasiliteter med egen
restaurant med selvlaget og kortreist mat, saunaer, jacuzzier, tørkerom m.m.

Giver

Upper Namsen Fishing i samarbeid med Namsentunet www.namsentunet.no

Kontakt

Jon Ivar Moe, 74 33 00 00, 995 12 000 post@namsentunet.no

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 12

Ingelsvatnet
Villmarksfiske, ørret og røye i idyllisk nord-trøndersk natur

Sted

Nordli, Nord-Trøndelag

Antall stenger

2-4 stenger

Elv

Ingelsvatnet og Ingelsvasselva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Selvhushold på Smørdall-Jo hytta

Tidsrom

Avtales med giver

Verdi

NOK 6 000

Ca 3 km elv, Ingelsvasselva bestående av styk, kulper og større lun.Tre store lun (flyer) der storrøya leker opp mot strømmen øverst i
Storflyen under insektklekkinger. Ingelsvatnet er ca. 5 km langt og her en betydelig bestand av ørret og røye. Omgivelser og natur:
"Smørdall-jo" hytta ligger idyllisk til ved utløpet av Ingelsvasselva ved Ingelsvatnet i Nordli. Man kjører fram til Ingelsvatnet og benytter
båt med påhengsmotor (som følger med) for å komme til hytta og elva som ligger i motsatt ende av vatnet.
Detaljer om overnatting: Overnatting i hytta ved "Smørdall-jo". Sjølhushold, 2 rom, hvert med en dobbel og en enkel køye. Sovepose
medbringes. Vedfyring samt propan kokeutstyr og kjøleskap. Dato for opphold (eller i hvilken periode man evt kan velge): Siste halvdel
av juni anbefales!

Giver

Svein Eggen

Kontakt

Svein Eggen, 90149295,sveineggen@gmail.com

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 13

Lakselv - Alle soner
Spennende fiske i alle fire soner

Sted

Finnmark - Porsanger

Antall stenger

2 stenger

Elv

Lakselv

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Overnatting med selvhushold i enkel, men sjarmerende oppsynshytte et kort rullekast fra elven

Tidsrom

Fisketid avtales innen 15. februar 2018 med giver

Verdi

NOK 16 000

Lakselva er kjent for sin storvokste laks og det er vanskelig å få tilgang til fisket. Fangstene i 2017 har vært preget av mye stor og grov
laks. Snittvekten har landet på utrolige 7,4 kilo! Sånn sett har Lakselva virkelig levd opp til «varemerket» sitt i 2017. Det lukter altså
storlaks i Lakselva, og med tips og råd fra Lakselv Grunneierforening har du med denne pakken gode sjanser for å kvittere inn blant
2018-sesongens topp 10. Kjøper kan fiske fritt i 3 dager på alle 4 soner! 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. 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 sein elv og fisket kommer sjelden skikkelig i gang før etter
St.Hans.

Giver

Lakselv Grunneierforening, www.lakselva.no

Kontakt

Egil Liberg, 94 17 84 28, post@lakselva.no

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 14

Gaula - Frøsethølen
Auksjonsfavoritten

Sted

Gaula

Antall stenger

Inntil 6 stenger

Elv

Frøsethølen

Fiskedøgn

2 fiskedøgn

Opphold

Inkludert opphold i fiskehytte på bredden

Tidsrom

19-21 juli

Verdi

NOK 25 000

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 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. 20:00 og avslutning kl. 17:00.

Giver

Tina & Knut Gunnar Frøseth og Pål Klouman

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2017

Nr 15

Alaska
Enhver sportsfiskers drøm

Sted

Alaska

Antall stenger

2 stenger

Elv

Chunilna "Clear" Creek

Fiskedøgn

6 fiskedøgn (en ukes opphold)

Opphold

Talkeetna Fishing Lodge

Tidsrom

Juni/juli/august etter avtale med giver

Verdi

NOK 55 000

Nordmannen Henrik Wessel jr. eier og driver lodgen ved Clear- eller Chunilna Creek er en av de beste elevene i Alaska. Henrik er en
kjernekar og tusenkunstner som får til det meste. Han har bodd over 20 år i Alaska, der han i mange år arbeidet med miljøkvalitet som
han har en master i, før han dro ut i «bushen» og med egne hender bygget sin flotte lodge. Elven er krystallklar, forholdsvis liten og
grunn og det meste av fisket foregår fra land. På fisk du ser! Må være enhver sportsfiskers drøm. Den byr på alle stillehavslaksene men
du velger tidspunkt etter hvilken art du ønsker å fiske etter. Henrik anbefaler også kjøper både en tur med småfly rundt Mt.McKinley
og/eller en helikoptertur lenger opp i elven for å fiske etter regnbueørret i troféklassen. Begge deler koster ca. USD 250/person. (Ikke
inkludert). Det er fortsatt en del ledige plasser i juni, juli og august i 2017, men for ikke å risikere at lodgen er fullbooket på det
tidspunkt man ønsker, bes kjøper å kontakte Henrik snarest for avtale om tidspunkt for fisket. Om det passer kjøper bedre å ta turen i
2018 enn i 2017 er det mulig. Men dette må være avtalt med ham.

Giver

Henrik Wessel www.talkeetnafishinglodge.com

Kontakt

Henrik Wessel.+1 907 799 8500, alaskasafari@yahoo.com
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Vefsna
Ville og vakre Vefsna

Sted

Nordland

Antall stenger

3 - 6 stenger

Elv

Vefsna

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Forsjordvillaen

Tidsrom

1 -2 Juli

Verdi

NOK 35 000

En fantastisk mulighet til å prøve storlaksen i Vefsna etter friskmeldingen.
Vefsna er endelig tilbake etter mange år med gyro. Gleden er stor over at elva er friskmeldt og i 2018-sesongen åpner fisket igjen.
Vefsna var historisk en av Norges beste lakseelver og fisket i Forsjordio er sagnomsust. Prøvefisket de siste årene har vært svært
lovende. Valdet strekker seg fra et stykke over fossen og hele Forsjordio (den store kulpen nedenfor selve fossen). Vefsna er ei
storlakselv. Tidlig i sesongen og fram til midten av juli kommer laksen inn og har en naturlig stopp i Forsjordio – før den går opp fossen.
1-2 juli er midt i beste tiden og det er garantert mye fisk i elva og hølen. Dere får bo i historiske omgivelser, Forsjordvillaen. Bygd av og
for engelske sportsfiskere tidlig på 1930-tallet. Villaen har seks soverom med 10-11 sengeplasser, kjøkken, peisestue, spisestue og to
bad. I tillegg finnes badstue på eiendommen. Det er ikke matservering med i pakken. For å få utnyttet alle fiskemuligheter anbefales det
roer/fiskeguide – dette er ikke inkludert, men giver er behjelpelig med å finne rette guider.

Giver

Brodtkorb Eiendom v/Ellen og Bjørn Brodtkorb. vefsnafishing.com (klar medio november)

Kontakt

Ellen Brodtkorb, mobil 952 22 429 e.kl.16
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Repparfjordelva
Flott Finnmarkselv med en uendelighet av muligheter

Sted

Skaidi

Antall stenger

3 stenger

Elv

Repparfjordelva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Kjøper må ordne selv (se tekst)

Tidsrom

Fritt valg i hele fiskesesongen

Verdi

NOK 10 000

Repparfjordelva er Finnmarks juvel. Krystallklar, vekslende og ideell for fluefiskeren helt fra der elva starter langt inne på Sennalandet
og til den 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. Ikke minst med tørrflue. Kampen for å hindre Gruveselskapet Nussir i å rasere elva og
området rundt munningen har nå rast lenge. Reddvillaksen.no med mange andre naturvernorganisasjoner og interessentgrupper sloss
med nebb og klør for å stoppe vandalismen. En kamp vi så inderlig håper vil bli kronet med hell. Norge har ikke råd til å miste en slik
elv! Kjøper disponerer hele elva alle soner.

Giver

Vestfinnmark jeger- og fiskerforening, www.vfjff.no/

Kontakt

Sivert Sivertsen, 907 54 991, sivert1963@hotmail.com
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Stryneelva - nedre elv
Laks i vakre Stryneelva, en opplevelse i seg selv

Sted

Stryn

Antall stenger

4-5 stenger

Elv

Stryneelva, Bø-Årheim (Nedre del av elva)

Fiskedøgn

3 (Observer nattfreding)

Opphold

Vi anbefaler innkvartering på Visnes Hotell, Stryn (Ikke inkludert)

Tidsrom

21-24 juni

Verdi

NOK 9 000

Stryneelva er utrolig spennende på denne tiden av året med stor og stridbar laks på vei opp elva. Du disponerer en variert strekning
som er ca. 1,5 km lang, på begge sider av elva som byr på mange spennende fiskeplasser og høler. Fra berømte Skjolden helt øverst i
flo- og fjæresonen og ned til Årheimsøy. Strekningen passer for inntil 4-5 stenger. Fisket starter og avsluttes kl. 18:00. Nattfreding kl.
00:00-04:00. I juni er kun fluefiske tillatt. Kjøper må selv ordne med innkvartering, men vi anbefaler hyggelige Visnes Hotell for et trivelig
opphold.

Giver

Pål Klouman og Dag Olav Skrivervik

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no
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Otra
Sørlandets største lakseelv

Sted

Vennesla

Antall stenger

4 stenger

Elv

Otra

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Selvhushold Otra House

Tidsrom

Avtales med giver

Verdi

NOK 10 000

Otra er en viktig lakseelv på Sørlandet med årlige fangster rundt 1500 laks. 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: Avsett noen augustdager ved Otras bredd sammen med gode laksevenner. Denne fine pakken inkluderer enkel, men
autentisk innkvartering (selvhushold) på Otra House i Vigeland - Vennesla Jeger og Sportsfiskerforenings klubbhus. Stedet er selve
midtpunktet i sportsfiskermiljøet. Fiskepakken inkluderer:
• 3 dager på sone 5A Blå. Dette er en åpen sone. Otra House ligger i denne sona.
• 1 dag på sone 5B Rød. Dette er en sone med begrenset kortsalg
• 1 dag på sone 4C Holmane. Dette er en sone med begrenset kortsalg.
Alle soner kan fiskes med både flue, sluk og mark. Dyktige sportsfiskere fra VJSFF vil gi startguiding og gode råd underveis. Alle tidligere
kjøpere av denne pakken har hatt kjenning med laks under oppholdet.
Pakken inkluderer guiding ved oppstart.

Giver

Otra Laxefiskelag og Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening

Kontakt

Harald Endresen, 474 65 203, haendres@online.no
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Drammenselva
Blant landets beste lakseelver målt etter fangst/kilo de siste 10 år

Sted

Hellefossen

Antall stenger

4 stenger

Elv

Drammenselva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Selvhushold

Tidsrom

Avtales med giver

Verdi

NOK 12 500

3 valgfrie sammenhengende fiskedøgn for inntil 4 personer på alle sonene blå øst – blå vest – fluesonene – gul sone i hele den valgte
perioden.
Drammenselva er blant landets beste lakseelver målt etter fangst/kilo de siste 10 år. Blå sone vest strekker seg fra Hellefossen ned til
Hokksund bro. Blå sone øst strekker seg fra Landskjæret nedenfor Hellefossen og ned til Hokksund bro. Dette omfatter også de
attraktive fluesonene hvor det kun er tillatt med fluefiske. En fiskeguide vil presentere de forskjellige fiskeplassene og gi tips og råd.
Fisket gjelder kortsoner hvor man fisker sammen med andre – dog selges det et begrenset antall kort. Selvhushold.

På www.hellefossen.no finnes nærmere informasjon, sonekart osv.

Giver

Østsiden Jeger og Fiskerforening og Hellefossen

Kontakt

Geir Nyhus, mobil: 911 08 826, epost: gyro64@online.no
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Lærdalselvi - Øye
En unik mulighet. Fiske etter stor laks i juni.

Sted

Hele Øyeretten med legendariske høler

Antall stenger

1 stang (kun flue)

Elv

Lærdalselva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

På Øye med full bevertning, frokost, middag og nattmat.

Tidsrom

24.6-27.6

Verdi

NOK 18 000

De siste sesongene har Lærdalselven tidvis fisket forrykende og mange har de siste årene opplevd sitt livs laksefiske etter stor laks.
Bedre enn dette blir det ikke. 7 herlige høler. Etter mange års kamp mot gyroen ser man endelig ut til å ha lykkes og takket være dette
ser elven ut til å være på vei tilbake til fordums storhet. Den forventes friskmeldt nå i høst. Innkvartering i det vakre fiskerhuset på Øye,
idyllisk beliggende i en stor morellhage, der det oser av gammel fiskehistorie. Kjøper vil fiske sammen med en gruppe, totalt 6 fiskere.
Fisket starter kl. 16:00 og avsluttes kl. 14:00.

Giver

Fiske og bevertning: Norsk Villaksbevaring
Losji: Marianne Bjørketun og Ola Petter Bøe

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no
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Gaular Sunnfjord
Eksklusivt fiske under Osfossen på Lervik Gard for inntil 8 personer

Sted

Sunnfjord

Antall stenger

Inntil 8 stenger

Elv

Gaular

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Hytter av høy standard, full pensjon

Tidsrom

29. juli kl 18.00 – 31. juli kl 14.00

Verdi

NOK 80 000

Laksefiske i Gaula i Sunnfjord 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. 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. Fiskeredskap er flue. Det meste av laksen blir gjenutsatt. Fiskesonene
ovenfor Osfossen er Skjæret (300 meter overfor fossen) og Døskeland Gard ( 7 km overfor). 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 inklusiv. Guiding blir utført av Salmon
Experience. Osfossen ligger 10 minutters biltur fra Førde lufthavn, Bringeland.

Giver

Salmon ExperienceFiske Osfossen, Skjæret og opphald: Lervik Gard www.lervikgard.noFiske Døskeland
Gard: Ingrid Skaar Døskeland

Kontakt

Harald Lervik harald@lervikgard.no tel: 913 75 979
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Numedalslågen
I Engelskmennenes fotspor

Sted

Vestfold

Antall stenger

3

Elv

Numedalslågen

Fiskedøgn

2 døgn, kl 14.00 – 14.00

Opphold

Enkel hytte ved Grinievja

Tidsrom

Juni/juli, 2018Avtales med giver så snart som mulig.

Verdi

NOK 10 000

Grinievja, Kjærringhølen og Rienlågen Øst + 2 halvdøgn på Stubben. Numedalslågen har i 2017 fisket 100 % over eget snitt for de siste
10 årene. Det har vært en fantastisk sesong som vi håper gjentas neste år. Her har du sjansen til å få prøvd noen av gromplassene i
elva. Områdene ble kjøpt av engelskmenn på slutten av 1800 tallet, men kjøpt tilbake av lokale grunneiere etter første verdenskrig.
Stubben er en fluefiskeplass av de sjeldne. Grinievja fiskes med flue fra båt og land. Kjærringhølen, med sin fantastiske utsikt, er en
utfordrende fiskeplass. Også er det selvsagt Rienlågen Øst, hvor laksen svømmer mellom beina dine på høy vannføring. Her er det mye
å velge i. Alle plassene kan også fiskes med mark og sluk.
Fiskeplassene ligger etter hverandre i området Kjærra Fossepark og innenfor det Lardal Kommune har regulert som Friluftsmuseum.
Guiding på alle plassene,
4 - 6 timers roing på Grinievja.

Giver

Waterproof ans, post@waterproof.as, www.waterproof.as

Kontakt

Tore Flåten, 9588 5388 Bjarnulf Helgeland, 9134 3100 Lardal og Skien Kommune
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Sverige - Örekilsälven
Svensk laks - kun 2 timer fra Oslo

Sted

Bohuslän, Vest-Sverige

Antall stenger

2 stenger (kun flue)

Elv

Örekilsälven

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Brålands GårdOvernatting i annekset med selvhushold

Tidsrom

Tidspunkt avtales med giver. Evt forlengelse av oppholdet kan diskuteres.

Verdi

NOK 5 000

I Örekilsälven fångas det varje år flera laxar över 10 kilo och snittvikten i elven brukar hamna på ca 5 kilo. Laxstammen i Örekilsälven är
en av de få ursprungliga laxstammar som finns kvar på Svenska västkusten och är därmed helt unik. Fisket bedrivs på
kortfiskesträckorna i älven, företrädelsevis sträcka A och B (för mer info se www.orekil.com eller kontakta giver). Fisket bedrivs i ett
vackert naturreservat med högt skyddsvärde. Mycket överhängande träd kan stundtals göra fisket krävande och ett kraftigt enhands
eller en kort tohands stang rekommenderas. Giver Per Nyqvist har guidat fiskere i över 10 års tid i Örekilsälven och visar gärna köparen
till rätta i älven.
Du bor gott och funktionellt i annexet till Brålands Gård bara ett stenkast från en av elvens bättre kulper. Brålands Gård är en
kronogård med anor från 1500-talet och laxfisket har i alla tider varit en viktig del av livet på gården. Brålands Gård ägs och drivs från
sommaren 2017 av Per Nyqvist och Fina Kuikka. Målsättningen är att skapa ett avslappnat och harmoniskt boende i samklang med
naturen. Örekilsälven och Brålands Gård ligger endast ca 2 timmar med bil från Oslo i riktning mot Göteborg. Ett mycket spännande
och intressant fiske rett over grensen!

Giver

Per Nyqvist och Fina Kuikka, Brålands Gård

Kontakt

Per Nyqvist +46-734103610, mrpernyqvist@gmail.com
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Årøyelvi
En perle som bare blir bedre

Sted

Sogn og Fjordane, Årøy

Antall stenger

4 stenger

Elv

Årøyelvi

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Fiskelodge med alle måltider inkludert. Eget drikke medbringes.

Tidsrom

5-6-7 september, innsjekk kveld 4/9 og utsjekk etter frokost 8/9 .

Verdi

NOK 100 000,-

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. De siste sesongene har vært svært bra og ny laks kommer hele sesongen.
Mange store lakser er landet. I elven praktiseres gjenutsetting av all laks. Siden sesongen i Årøy nå er utvidet så vil også sjøørreten være
på plass. Sogneelvene er kjent for stor ørret. Vi anbefaler kjøper også å ta med utstyr og fluer tilpasset sjøørret og forsøke dette
spennene fisket når lyset er gått for dagen. Man kan få seg en hyggelig ovveraskelse og en god fight i mørket.Lodgen i Årøy er av høy
standard, kjøper disponerer 4 enkeltrom med egne bad med varmekabler. 1 guide er med gjestene under hele oppholdet.

Giver

Nina og Knut Munthe Olsen, www.aaroyriver.no

Kontakt

Nina og Knut Munthe Olsen. Mobil: +47 92226137 knut@aroygard.no
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Saltdalselva
Attraktivt fiske i åpningsuka

Sted

Nordland

Antall stenger

3 stenger

Elv

Saltdalselva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Overnatting i campinghytte på Nordnes Camping er inkludert

Tidsrom

Åpningsuka fra 15-17 juli

Verdi

NOK 12 000

Tre døgns fiske med opphold på Norges minste og mest sjarmerende hotell. Åpningsuka er alltid attraktiv. Saltdalselva åpner i midten
av juli, noe som sikrer at det står fisk oppover hele elva. Dere fisker på Øvre Saltdal - en omlag 14 kilometer lang sone på begge sider av
elva. Sonen strekker seg fra der Russelva kommer ut i Saltdalselva og opp til elvemøtet ved Storjord. Elveeierlaget kan være behjelpelig
med guide/kjentmann.
Saltdalselva er egnet for alle typer redskap men er kjent for å være en fin fluefiskeelv. Inkludert i pakken er overnatting på Norges
minste hotell - kun fire rom! Hotellet ligger vakkert plassert ved Storjord. Norges minste hotell består av 4 rom og et kammers, og er en
drøm av et trehotell fra 1920-tallet. Her sitter den historiske sjarmen i veggene, samtidig som hotellet tilfredsstiller alle moderne krav til
bekvemligheter.
Kommer du langveisfra er det Bodø eller Mo i Rana som er de nærmeste flyplassene, hhv. 1,5 og 2 t. biltur unna Saltdal.

Giver

Saltdal elveeierlag, saltdalselva.no/

Kontakt

Roger Ingvaldsen. 990 91551, post@saltdalselva.no
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Orkla - Midtre og Øvre Ekli
Orklafiske på sitt beste!

Sted

Orkdal

Antall stenger

4 stenger

Elv

Orkla

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Bårdshaug Herregård
Overnatting i dobbeltrom, frokost inkludert

Tidsrom

6-7 juli

Verdi

NOK 25 000

Orkla er en herlig elv. Øvre- og Midtre Ekli er 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 superpakken til auksjonen. 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 6. juli og det andre på Øvre Ekli 7. juli.

Giver

Ekli Fiskevald og Bårdshaug Herregård, www.baardshaug.no

Kontakt

Torbjørn Eikli Smørgrav 92 48 13 69, torbjorn@smorgrav.org /
Bårdshaug Herregård, 72 47 99 00, post@baardshaug.no
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Stryn -Ytreeide
Vilt og vakkert

Sted

Ytreeide, Stryn

Antall stenger

4 stenger

Elv

Stryneelva - Nedre del

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Overnatting og transport kan ordnes, men er ikke inkludert

Tidsrom

Etter avtale med giver

Verdi

NOK 4 000

Bergen Sportsfiskere har vært så vennlig å gi oss disse døgnene på sine retter i Stryneelva på Ytreeide som ligger midt i smørøyet. En
variert og spennende fiskesone i vakre omgivelser. Det tas årlig laks på 20 kg+ i elva, for ikke å snakke om alle de grove sjøørretene.
Sesong (forbehold om endring): Laks: 1. juli – 15. august, Sjøørret: 1. juli – 31. august. Det er ikke med innkvartering, men BS har
tilgjengelig en flott hytte like ved elven. Den koster 800 kr. pr døgn. Fisket starter kl.1600. Det er fredning fra 1300-1600 hver dag og
0200-0500 hver natt. Fisket avsluttes kl.1300 avreisedagen. Kjøper anmodes om å avtale tidspunkt med giver så snart som mulig.

Giver

Bergen Sportsfiskere, www.bergensportsfiskere.no

Kontakt

Arne Larsen 909 18 047, bskontor@sportsfiskere.no
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Beiarnelva i Nordland
fantastisk fiske de siste årene!

Sted

Nordland

Antall stenger

2 stenger

Elv

Beiarn

Fiskedøgn

2+2+2+2, totalt 8 fiskedøgn - 2 døgn på hver strekning

Opphold

Overnatting og transport bestilles på: www.beiarnturistsenter.com/

Tidsrom

Tidspunkt for fiske etter avtale med kontaktperson, men gaven gjelder ikke åpningsdøgnet

Verdi

NOK 21 600

Beiarn fisket fantastisk godt i 2017. Vanligvis har fangsten ligget på 2 tonn, men i fjor og i år ble totalfangsten på over 9 tonn for sjøørret
og laks. Beiarn fisket fantastisk godt i 2017. Vanligvis har fangsten ligget på 2 tonn, men i fjor og i år ble totalfangsten på over 9 tonn for
sjøørret og laks.
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, Nes 4,8km, Os 2,9km og Strand
5,1km. Total sammenhengende streking er 17,6 km. 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: 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. God info om elva og sonene på www.beiarelva.com

Giver

Grunneigarlagene for sonen. www.beiarelva.com

Kontakt

Trond Solås,, tel: 90 90 90 56, mail: asolaas@online.no
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Lygna
Perle på sørlandet. Fiske i 3 uker for 3 fiskere.

Sted

Lyngdal, Vest-Agder

Antall stenger

Inntil 3 stenger

Elv

Lygna

Fiskedøgn

Totalt 5 fiskedøgn (mandag og tirsdag er elven fredet)

Opphold

Overnatting og transport er ikke inkludert

Tidsrom

August anbefales, men hver fisker kan velge sitt tidspunkt. Etter avtale med giver

Verdi

NOK 2 100

Lygna renner gjennom Lyngdalen i Vest-Agder. Elva hadde tidligere en lakseførende strekning på ca. 20 km som strakk seg fra
Lyngdalsfjorden i sør til Kvåsfossen i nord. Det er nylig ferdigstilt laksetrapp (220m i tunell) slik at laksen nå kan vandre helt opp til
innsjøen Lygne i Hægebostad kommune, en strekning på ca. 50 km. Det finnes en rekke spennende fiskeplasser, både høler og stryk, i
elva.
Lygna var tidligere mest kjent som en bra sjøørretelv, og sammen med Mandalselva den beste på Sørlandet. Siden årtusenskiftet har
laksestammen tatt seg opp og sjøørreten gått noe tilbake. Laksefangstene har de siste årene ligget mellom 1500 - 3100 kg, mens
fangsten av sjøørret har ligget mellom 200 - 500 kg årlig. Den største laksen på Sørlandet i nyere tid ble tatt ble tatt på flue i Lygna
august 2008 og veide hele 17,6 kg.
Normalt er en uke i august den beste fisketiden i Lygna. lakseelvene.no/article.aspx?id=688

Giver

Lygna elveierlag

Kontakt

Pål Olsen, 940 36 015 eller 38 34 34 39, Pal.Olsen@farsund.kommune.no
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Ranaelva - Øvre Meforsen.
Mye fisk mot slutten av sesongen

Sted

Rana

Antall stenger

3 stenger

Elv

Ranaelva, Meforsen

Fiskedøgn

3 fiskedøgn

Opphold

Inkludert overnatting og leiebil

Tidsrom

Etter avtale med giver

Verdi

NOK 14 000

Reinforsen/Meforsen er den øverste fiskeplassen i Ranaelva (inntil ny trapp er på plass). Her står det mye fisk mot slutten av sesongen,
og giver anbefaler siste uka i august. Det fiskes på vestsiden av elva som så avgjort egner seg best for fluefiske.
August er fin tid for å ta fram enhåndsstanga, ikke minst for sjøørreten. Rana fikk jo dessverre gyrosmitte på nytt for 3 år siden, men er
behandlet og åpnet for redusert kortsalg/prøvefiske. Fisket kan være bra på fisk som kom seg ut før behandlingen. Spesielt for neste år
er at laks over 95 cm skal avlives, da de kan regnes som feilvandrere.

Inkludert i pakken er guiding første fiskedag, så du får vite hvor og hvordan laksen skal lures. Dere bor på Jamtli gård og har leiebil
inkludert i pakka. Leiebilen plukkes opp på flyplassen, som er det naturlige ankomststedet for langveisfarende.

Giver

Nedre Ranaelva Forvaltningslag

Kontakt

Ragnhild Brennslett. 91597875, ragnhild.brennslett@online.no
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Tovdalselva
Sørlandets lakseperle

Sted

Aust-Agder

Antall stenger

4 stenger

Elv

Tovdalselva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

2 døgn på Boen Gård, 1 døgn på Rislåvollen Gård

Tidsrom

August etter avtale med giver

Verdi

NOK 25 000

Tovdalselva byr på stor variasjon i fisket med spektakulære fossefall og mange flotte fluestrømmer. Elva har et lavt fiskepress!
Herskaplige Boen Gård ligger nederst i vassdraget under Boenfossen. I 2017 gikk nesten 3000 laks opp trappa ved Boen pluss mange
som går selve fossen. Rislåvollen Gård ligger oppstrøms for Birkenes, Buhølen og Laksefoss har spennende høler og stryk. Nytt av året
er også 2 halvdagskort, 2 pers per kort for fiske ved Teinefoss. Kjøper disponerer sonene eksklusivt. Startguiding med kjentmann er
inkludert. Ytterligere guiding kan bestilles for egen regning. Fiskedøgnet går fra 00.00 – 24.00. Fiske i Buhølen og Laksefoss:
Innkvartering på 3 rom i 1 døgn på idylliske Rislåvollen Gård. Selvhushold. Måltider kan bestilles for egen regning. Boen Gård:
Innkvartering 2 døgn på Boen Gård i to nyrestaurerte leiligheter. 4 soverom med egne bad. Høy standard, alle bekvemmeligheter.
Selvhushold. Måltider kan bestilles i tillegg for egen regning. (Fredag-lørdag er unntatt på grunn av andre arrangementer på Boen). Kort
gangavstand til elven. Praktisk adkomst med bil fra hele Sør-Norge, alternativ med fly til Kjevik og leiebil derfra.

Giver

Nedre Tovdal Fiskelag

Kontakt

Jørgen Birkenes, 958 73 023, joebirk@online.no / Rislåvollen Gård: Trygve Scheie Flaa, 952 21 575
rislavollengard@hotmail.com / Boen Gård; Johan Olsen, 913 60 807, johan@boengaard.no
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Gaula - Frøset/åpningsfiske
Åpningsfiske etter storlaks

Sted

Støren

Antall stenger

Inntil 6 stenger

Elv

Gaula

Fiskedøgn

2 fiskedøgn

Opphold

Frøsethytta, selvhushold

Tidsrom

Kl.0000 1. juni -1700 2. juni

Verdi

NOK 14 000

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. 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 gjennomfossen, så finnes det rimelig fiske å få leiet nedenfor. Det er dyner og puter på hytta men eget
sengetøy og håndklær må medbringes. Fisket starter kl 00.00 den 1 juni og avsluttes kl 17.00 på 2 juni.

Giver

Tina og Knut Gunnar Frøseth

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no
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Etne
Endelig gjenåpnet!

Sted

Sunnhordland

Antall stenger

2 stenger

Elv

Etneelva

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Overnatting på Etne Camping er inkludert

Tidsrom

Fisketid, ukedager mellom 20.6-15.8. Avtales med giver innen 1.3.2018

Verdi

NOK 7 000

Etneelva har en lang og bemerkelsesrik historie som lakseelv. Takket være strenge restriksjoner og stengte perioder har bestanden
klart seg gjennom tunge tider. Etter å ha vært stengt ble elva åpnet igjen for fiske i 2016.Fisketelleren viste en solid oppgang på ca. 2100
laks og 900 sjøørret, og det ble fanget ca. 700 laks. Dette tyder på at elva forvaltes godt og at den unike laksebestanden blir bevart.
Sesongen åpner 15. juni og varer til 15. august. I pakken inngår overnatting på Etne Camping, møtestedet for alle laksefiskere i Etne.
Campingen ligger inntil elva, snaue 3 km fra munningen.
Ved ankomst blir du møtt av en kjentmann som vil vise deg elvea. Ytterligere guiding kan bestilles for egen regning.

Giver

Etne Elveeigarlag og Etne Camping

Kontakt

Kurt Birger Hagen, tel: 45 60 70 56, kurt@hamre-hagen.no
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Laxá – Laxárdalur
Kombinert storlaks- og sjøørretfiske på to private vald

Sted

Laxárdalur, Island

Antall stenger

2

Elv

Laxá

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Raudholar lodge,
Overnatting i dobbeltrom, alle måltider er inkludert

Tidsrom

16.00 16.juni – 14.00 19.juni

Verdi

NOK 20 000

Fisket i Laxardalur nedenfor Myvatn på Islands nordside er kjent for svært stor ørret. Den lange strekningen er fisket med maksimum
10 stenger og har rikelig med plass til alle. Elven Laxá, også gjerne kalt Big Laxa, renner gjennom en fantastisk dal med et utrolig
landskap formet av både den siste istiden og av relativ ny vulkansk aktivitet.
Fiskestrekningen Laxardalur er av og til referert til som aldershjemmet til ørreten i Laxa. Det er her de store fiskene bor! Elven er
bredere og roligere enn lenger oppstrøms og gir perfekte forhold for tørrfluefiske etter de enorme brunørretene. Gjennomsnittstørrelsen for ørret som sippevakker mygg må ses for å bli trodd. La 0.12mm fortommene være igjen hjemme for dette fisket, men sørg
for å ta med de minste tørrfluene du har fordi fiskene kan være vriene i blant. Strekningene ovenfor oppdemningen anses av mange å
huse det beste ørretfisket i verden. Både antall og størrelse på brunørret er ubegripelig, så vi er stolte av å kunne tilby Laxa til deltakere
på Villaksauksjonen. Fiskerne bor i Raudholar lodgen hvor alle måltider er inkludert. For mer informasjon:
icelandangling.com/index.php/lake/trout/laxa-myvatn/laxa-in-laxardalur

Giver

SVFR – Reykjavik Angling Club, www.icelandangling.com

Kontakt

SVFR – Reykjavik Angling Club, tel. +354 5686050, svfr@svfr.is
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Stjørdalselva - Einang Gård
Åpningsfiske!

Sted

Einang Gård

Antall stenger

2 stenger

Elv

Stjørdalselva

Fiskedøgn

2 fiskedøgn

Opphold

Einang gård

Tidsrom

1-3 juni

Verdi

NOK 15 000

Einang har ry som 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. Du har tilgang til 1.5 km av elva fordelt på to soner. Det vil være andre fiskere på
valdene, men i begrenset antall. Familien Einang er en av våre mest trofaste givere til auksjonen. Fiskerne er velkomne til den
tradisjonelle åpningsmiddagen 31 mai ca kl 18.00. Måltider er inkludert. Det vil være frokost, lunch og ”kortreist mat” til middag. Einang
tilbyr i år også god guiding under oppholdet.Fisket starter kl 00.00 natt til 1 juni. Avreisetid er kl 12.00 3.juni.

Giver

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

Kontakt

Gunnar Einang, 412 71 528, gunnareinang@hotmail.com
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Kongsfjordelva
Kongsfjordelva på Varangerhalvøya - en fasinerende Finnmarksnatur

Sted

Finnmark

Antall stenger

2 stenger

Elv

Kongsfjord

Fiskedøgn

2 fiskedøgn

Opphold

Overnatting og transport kan ordnes men er ikke inkludert

Tidsrom

Etter avtale med giver

Verdi

NOK 8000

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 øvrige Finnmarkstilbud. 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 www.kongsfjordelva.no/bjff

Kontakt

Sigve Frantzen, leder i Berlevåg JFF, 4135 9446, sigvefr@online.no
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Finnmark - Syltefjordelva
Flott «Mulighet for laksecombo i Finnmark. Kan kjøpes i kombinasjon med
Vestre Jakobselv og Kongsfjord

Sted

Finnmark

Antall stenger

2 stenger

Elv

Syltefjordelva

Fiskedøgn

5 dager

Opphold

Telt eller Båtsfjord Brygge eller Båtsfjord hotell. Ikke inkludert

Tidsrom

Tidspunkt avtales med giver

Verdi

NOK 6 000

Båtsfjord Jeger og Fiskerforening er forpakter av Syltefjordelva i Båtsfjord Kommune. Elva er ca 35 km lang. Starter i Ordo og har utløp i
Hamna (Syltefjord). Både elva og vannet er forpaktet av Båtsfjord Jeger og Fiskerforening. De siste årene har laksefisket tatt seg kraftig
opp i elva. De siste årene har fangsten ligget på rund 5 tonn. Kulpene langs elven er lett tilgjengelig. Tidlig i sesongen er det en fordel å
fiske øverst i elva. Fra midten av juni kan hele vassdraget fiskes. Fisketiden er fra 1.juni til 31.august. Fra riksveien (891) går det god
kjørbar vei til Ordo og ned til Adamsdalen. For å komme ned til elven, følger en riksveien til Båtsfjord og kjører mot Syltefjord. Det er
gode muligheter til telting langs elven. Overnattingsplasser ellers er Syltefjord sommerkafe som er ca 5.kilometer fra elvemunningen.
Ellers er det Båtsfjord Brygge og Båtsfjord Hotell som ligger ca 2.mil fra elven. Det er også enkle hytteeiere som leier ut hyttene sine for
korte perioder om sommeren. For å komme til Båtsfjord med fly så kan man fly til Båtsfjord eller Kirkenes og leie bil. Fra flyplassen i
kirkenes er det 250.km og fra flyplassen i Båtsfjord er det 20 km til elven.

Giver

Båtsfjord Jeger og Fiskeforening, bjfjff.wordpress.com/

Kontakt

Per Arne Jørgensen, tel: 932 18734, perjorge@online.no
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Finnmark
Laksefiske i Vestre Jakobselv

Sted

Finnmark

Antall stenger

2 stenger

Elv

Vestre Jakobselv

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Selvhushold

Tidsrom

Avtales med giver

Verdi

NOK 5 000

Dette er virkelig en godbit. Fisket for 2018 er allerede helt utsolgt, men vi har fått en generøs gave på 2 dager midt i prime season.
Gaven gjelder alle fire soner. Jakobselva har sitt utspring på Varangerhalvøya og munner ut i Varangerfjorden 18 km vest for Vadsø. Elva
er lakseførende ca 30 km. Laksebestanden domineres av små- og mellomlaks, men også en del storlaks. I den nederste delen av elva er
det flere fossefall, slik at det kan ta noen uker før laksen passerer Fjerdefossen, ca 7 km fra munningen. Vestre Jakobselv JFF forvalter
Finnmarks-eiendommens rettigheter gjennom et fellesstyre. Fisketiden for laks og stasjonær ørret fra 1. juni t.o.m. 31. august.
Båtkulpen er stengt til ca midten av juni. Åpning annonseres. Sjørøye er fredet i Jakobselva. Se
link:http://www.jakobselva.no/article.php?Id=1247. Jakobselva er delt i fire fiskesoner. Sonene er merket med skilt. På utsalgsstedene vil
sonene også være avmerket på kart over elva. På fiskekortet vil det være anvist hvilke soner man har lov å fiske i. Foruten
fredningssonene ved laksetrappene, er det en ca 700 m lang fredningssone som er anvist med skilt nedenfor Førstefossen og avsluttes
50m ovenfor Andrefossen. Kun desinfisering utført i Nord Varanger, Vadsø, Vardø og Nesseby vil bli godkjent. I Vestre Jakobselv er det
desinfiseringsmuligheter på campingplassen. En tur til Vestre Jakobselv kan kombineres med post 26 Blir Kongsfjordelva post 26 også i
år? Ellers må postnummeret endres av deg tilslutt.Kongsfjordelva. Selvhushold. Overnatting kan ordnes ved å henvende seg til Vestre
Jakobselv camping, www.vj-camping.no, epost: siren@unike.net, mobil: 9136 5856

Giver

Vestre Jakobselv JFF

Kontakt

Nikolaj Christiansen, 9592 9778, nc@finnut.no
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Alta
Alta. Navnet sier alt!

Sted

Alta

Antall stenger

1 stang (kan deles mellom 3 fiskere)

Elv

Altaelva Nedre Stengelsen og Langstilla

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

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. Inntil 3 personer kan dele på fisket.
Fiskedøgnet i Alta begynner kl 18.00.

Giver

Alta LaksefiskeriInteressentskap I/Shttp://lakseelver.no/elver/altaelva

Kontakt

Tor-Erland Nilsen, 913 45 398, tor-erland@altalaks.no

