
Lakselv - Stuenes Lodge
Eksklusivt fiske

Lakselva er kjent for sin storvokste laks med en høy snittvekt. I gode år er 
samtlige av elvas 10 på topp over 20 kg. Det er det få elver som kan matche i 
Norge. 

Stuenes Lodge tilbyr eksklusivt laksefiske på noen av de beste private 
valdene i Lakselva. Det kreves en solid dose kunnskap, tålmodighet og 
dyktighet for å kunne fange en storlaks i Lakselva. Dine fiskeferdigheter 
kommer til å bli testet og utfordret til det ytterste.

Dette er sportsfiskets “ Formel 1 “.

Når storlaksen tar flua, så risikerer du å bli hektet på Lakselva og storlaksen. 
Fristelsen og trangen til en ny mulighet til å fange en storlaks kan bli 
uimotståelig stor når du har sett og opplevd laksefiske i Lakselva.
 

Elv Antall Tidsrom Opphold

Lakselva 3 stenger
3 fiskedøgn

22 - 24. August ( eller etter 
avtale med giver )

Selvhushold i hytte ved elva

Sted Verdi Giver Kontakt

Stuenes, 
Lakselv

NOK 45 000 Stuenes Lodge Nils Pettersen
Tel +47 932 25 818
npett@me.com
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Nr. 1

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

mailto:npett@me.com


Senja - Laukhelle Lakselv
Laks og sjørøye på vakre Senja

Laukhelle Lakselv på Senja starter i naturreservatet rundt Nedre Svanvatn og 
renner ut i sjøen i Laksfjorden på sørvestsiden av Senja. Elva er delt i 8 soner, 
hvorav de fem nederste har et begrenset antall kort. Elveeierlaget tilbyr to 
døgns fiske for to personer, og dere kan fiske over hele elva. Tidspunktet kan 
man velge selv. Det følger med overnatting (enten i hytte ved elva, eller på 
Senja Camping). Sesong for laksen er 1. juni til 31. juli, og beste fisketid er 
vanligvis i juni. I juli måned er det ikke uvanlig med temperaturer i elva på 
15-18 grader. Da flytter en del av laksen til innsjøene i vassdraget, mens 
sjøørreten er desto mer bitevillig. Totalt sett fanges det mest fisk i elva fra 
midten av juli til midten av august. Laukhelle Lakselv har også en flott 
sjørøyebestand. Denne kommer normalt tilbake på elva rundt 20 juni, og 
sesongen er fra 01. juli til 15. august. 
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Nr. 2

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

 Elv Antall Tidsrom Opphold

Laukhelle 
Lakselv

2 stenger
2 fiskedøgn

Fritt valg av soner og 
datoer

Hytte ved elva 
eller camping

Sted Verdi Giver Kontakt

Senja
Troms

NOK 8 000 Lakselva Laukhelle 
Elveeierlag
laukhelle.no

Per-Øyvind Winther
Tel: 95038788
post@laukhelle.no

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


Suldalslågen
Eksklusivt laksefiske i Suldal

I år igjen kan vi presentere laksefiske på Mo Laksegard i Suldalslågen.

 Et virkelig flott sted i ei elv som de siste årene har levert om lag 1100 laks 
i sesongen. 

Sesongen 2020 var hele 40 % storlaks! 

Muligheten for storlaks er høy, og i disse flotte omgivelsene vil du uansett 
få en god fiskeopplevelse! 
Fisket er på Hoftun fiskevald, 1 km strekk for inntil 4 fiskere. Fisket starter 
og slutter kl 18:00. 
Overnatting på hytta Øyanes som ligger ved elvebredden (selvhushold). 
God standard, bl.a. badstue i annekset. Ankomst hytte fra kl 16:00 24. juli. 
Ved ankomst får kjøper omvisning på stedet og i elva.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Suldalslågen
Hoftun fiskevald

4 personer
3 fiskedøgn

24.-27. Juli Øyanes, hytte ved 
elvebredden (selvhushold)

Sted Verdi Giver Kontakt

Hoftun, Rogaland NOK 20 000 Mo Laksegard Valborg Rognskog
Tel +47 924 92 538
post@molaks.no 
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Nr. 3

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

mailto:post@molaks.no

