2022
VI LLAKSAU KS J O N E N
VELKOMMEN
Høymagasinet
Myntgata 7, Oslo
Onsdag 9. November
16.00 - 22.00

Den 17. Auksjonen

Kveldens program
16.00
16.30
17.30
18.00

Dørene åpner. Registrering/betaling ved inngangen
Boken “Den nye ﬁsken”, foredrag av Simen Sætre
Matservering
Websending starter på
www.villaksauksjonen.hooked.no
G. Schive ønsker velkommen
“Status for Norske Lakseelvers arbeid med
oppdrettspåvirkning”, Sigurd Hytterød, NL
Kåring av «Gullaksen»
Informasjon om budgivning og betaling

18.30

Live auksjon del 1
Pause/ Silent auksjon

20.00
21.30
22.00

Live auksjon del 2
Slutt live auksjonen
Slutt silent/utstyr
Følg auksjonen direkte overført på internett:
www.villaksauksjonen.hooked.no

Kveldens meny
Auksjonen er ikke bare en møteplass for å skaffe midler til villaks-arbeidet.
Den er også blitt en sosial møteplass der villaks-venner møtes til 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 småretter 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.

Kveldens auksjonarius

Lars Eikanger har takket ja til å være auksjonarius på Villaksauksjonen for 15. gang.
Eikanger er en kjent radiostemme fra ﬂere kanaler som bl.a. Radio Norge og Radio Vinyl.

Arrangementskomité
Ellen Moursund
Jens Olav Flekke
Jon Anders Walle

Gerhard Schive
Kristian Amundsen
Olav Aarseth

Hjelpere
Pål Klouman
Pål Mugaas
Christin Schive
Ellen Svendsen
Bjørn Unhjem
Tom Jørstad
Karen S. Rasmussen

Sponsorer

Lars Eikanger
Eilif Eckhoff
Bernt Nor
Anna-Linea Amundsen
Mette Rambøl
Geir Johansen

Gjennomføring av
auksjonen
Villaksauskjonen Live - Onsdag 09.11.2022
Elvene fra katalogen auksjoneres live. Alle interesserte 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 medlemmene i panelet på
følgende telefon-nummer:
+47 918 87 045 Jørstad
+47 915 68 229 Mugaas
+47 924 37 996 Amundsen
+47 958 30 003 Eckhoff
Vær oppmerksom på at dette er en web-sending, så kan det oppleves en
forsinkelse på inntil 30 sekunder. Har du planer om å by per telefon så må
dette tas hensyn til!
● Ring inn i god tid før objektet ropes ut
● Hold linjen så lenge du er med i budprosessen
● Bud gitt over telefon vil omgående bli oppdatert og kommunisert til
auksjonarius slik at alle budgivere stiller likt
Alle bud er bindende!

Budgivning
Bud fra gjester i salen kommuniseres til auksjonarius ved å vifte med ﬂagget.
Bud som ringes inn formidles til auksjonarius gjennom telefonpanelet. Budene
vil bli oppdatert kontinuerlig på skjermbilde for nett-overføringen, men husk
tidsforsinkelsen på web som er inntil 30 sekunder.

Forhåndsbud:
Sendes til Gerhard Schive gerhard.schive@schive.no
eller Ellen Moursund ellen.moursund@gmail.com
På forespørsel kan vi arrangere personlig tilstedeværende budgiver
under auksjonen.
Ta kontakt med Jens Olav Flekke senest kl 12.00 auksjonsdagen på
tel: +47 404 60 330 eller jof@dmf.no

Silentauksjonen:
Det vil være mange attraktive objekter på en silent auksjon i salen: Fiskeutstyr,
bekledning, håndlagede ﬂuer og mye annet spennende.
Gjester i salen kan føre sine bud på utlagte auksjonslister fram til silent-auksjonen
avsluttes samme kveld. Dette kommer i egen katalog uken etter auksjonskatalogen.
Hvis restriksjoner relatert til covid-19 eller annet skulle hindre kjøper på
Villaksauksjonen i å benytte seg av kjøpt ﬁskepakke gjør vi oppmerksom på at
verken Reddvillaksen eller giver av objektet kan gi erstatning eller alternativ
løsning. Alle kjøp gjøres på budgivers eget ansvar.

Betaling
Bud fra salen kommuniseres til auksjonarius ved håndsopprekning.
Alle budvinnere vil bli kontaktet av personer med betalingsterminaler. Dersom ikke
annet blir avtalt, skal alle auksjonsobjekter betales på auksjonskvelden,
enten med Vipps eller kort (Mastercard og Visa). Det samme gjelder objektene på
“silent” bordet, samt andre objekter du velger å kjøpe for å støtte arbeidet vårt. Det
vil også ﬁnnes betalingsterminaler andre steder i lokalet.
Vi kan dessverre ikke ta kontanter.

Vipps til: Reddvillaksen 71265
Vi mottar også gjerne gaver til Reddvillaksen

Bankkonto 1503.24.56232.

Reddvillaksen
Org.nr 993249068
Høvikveien 52b, NO-1356 Bekkestua, Norway
DNB Bank ASA, NO-0021 Oslo
Bank: 1503.24.56232
IBAN: NO2615032456232
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Fiske: Alle auksjonsobjekter vedrørende ﬁske er for 2023. 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.

Sølvlaksen
Reddvillaksen 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,Vipps til: Reddvillaksen 71265

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 dette ved at du
oppretter en fast trekkavtale med din bank på et fast beløp. Kontonummeret som
pengene skal innbetales til er:

1503.24.56232.

Ønsker du å donere ett engangsbeløp så:

Vipps til: Reddvillaksen 71265 merket Laksefadder.

Gullaksen 2021
Styret i Reddvillaksen vedtok i 2016 å innføre en pris kalt "Gullaksen".
Prisen skal årlig deles ut på Villaksauksjonen til en / ﬂere personer
eller forening som har gjort en stor innsats over tid for å redde anadrome
ﬁskearter.
Premien er en Reddvillaksens jakkenål i rent gull, samt kr 15.000 i ﬁskeutstyr
fra Guideline.

Fang og slipp
Vi i Reddvillaksen 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 dessverre ikke fungere. Det er den kjappeste veien til
tilintetgjørelse av villaksen.

Villaksauksjonen 2022
Innholdsfortegnelse
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Very attractive Gaula fishing
Norwegian Flyﬁshers Club offers salmon ﬁshing on some of the
premium ﬂy beats on the mighty Gaula. Fishing takes place both above
and below the Gaula waterfall, securing consistent ﬁshing regardless of
water level and river conditions. The lodge is located riverside at the
Rogstadmoen Farm, close to many of the better pools above Støren.
Buyer will ﬁsh a number of excellent quality pools on a rotation system,
two rods ﬁshing together. Famous pools such as Tysshølen, Renna, Tilset,
Long Pool, Bogen Søndre, and Lundamo are included. Accommodation in
the brand new NFC lodge with an international atmosphere. Single
rooms with ensuite bathrooms. Breakfast and dinner are included, and
the lodge also has a fully licenced bar, a tackle shop, and if that is not
enough; a sauna with massage is available upon request. If desired, you
can hire friendly and highly skilled guides.
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Gaula, NFC - Norwegian Flyfishers Club

River

Rods/days

Time

Accom.

Gaula

2 rods
3 days ﬁshing

Agreed with donor asap

At the high class international
NFC lodge

Place

Value

Donor

Contact

Rogstadmoen
Gaula

NOK 20 000

Norwegian Flyﬁshers Club
v/ Per Arneberg,
www.nfc-online.com

Daniel Stephan
Tel: 948 69 377
daniel@nfc-online.com
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Ranaelva

Ranaelva har sitt nedslagsområde nord på Helgeland. Fra Saltfjellet
kommer Randalselva og møter Virvasselva ca. 70 km fra utløpet. Brevatn
fra Svartisen og tilsig fra Stormdalsåga og Bjellåga er elvene som til
sammen danner Ranaelva.
Kjerrforsen (begge sider av valdet) er begrepet på de perfekte
ﬁskeplassene for ﬂueﬁske og kan sies å være et langt stilleﬂytende
brekk som ender i et fossestryk.
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Et grønt smykke i Nordland

Sesongen 2022 var Kjerrforsen det desidert beste valdet på stor elv (100 –
300 kubikk) noe vi ofte har i første halvdel av sesongen som starter 1 juli.
Kjerrforsen fordrer litt vannføring og nede på brekk-kanten står det
nesten uten unntak laks hele sesongen.
Båt tilgjengelig for å ta seg over til motsatt side av elva.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Rana

3 stenger
2 ﬁskedøgn

Dato avtales med giver

Overnatting i hytte med
selvhushold. En middag/lunsj
inkludert etter avtale

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Kjerrforsen

NOK 15 000

Nedre Rana
Forvaltningslag

Steinar Jakobsen
Tel +47 909 63 066
stejak50@gmail.com

Nr. 3

i beste storlaksperiode
Kirkeeide er en vakker og variert ﬁskeplass i elvas midtparti med mange
ﬂotte høler. Her har du mulighet for å kjempe med sterk laks i vakker
vestlandsnatur. Elva er kjent for sin store og stridbare laks og nesten hvert
år tas eksemplarer på 17-18 kg. Giver ﬁkk selv ﬂere store 3-sjøvinterﬁsker
på Kirkeeide i 2022, - fra 10 kg og nedover. Grunnet breavsmelting er du
alltid garantert vann, også i tørkeår.
Fisket starter kl. 00:00 og avsluttes kl. 24:00
Kjøper må selv ordne med innkvartering, men i Stryn er det mange
muligheter. Vi anbefaler sjarmerende Visnes Hotel.
Observer fredning hvert døgn fra kl. 01:00 til kl. 04:00 og kl.13:00 til kl.16:00,
noe som gir rom for både litt nattesøvn og en velfortjent ettermiddagshvil.
All sjøørret er fredet i gjeldende ﬁskeperiode og skal gjenutsettes.
Likeledes all laks over 75 cm.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Stryneelva

4 stenger
3 ﬁskedøgn

20-22 juni

Ordnes av kjøper

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Stryn

NOK 10 000

Grunneigarane
på Kirkeeide og
Dag-Olav Skrivervik

Dag-Olav Skrivervik
Tel: 930 50 459
dag.olav.skrivervik@
gmail.com
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Stryneelva - Kirkeeide
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Eksklusivt laksefiske!
En perle som må oppleves! Etter noen år med eksklusiv utleie/åremål på
det 2,5 km lange valdet i Meråker åpner det nå opp en mulighet for å leie
det på ukentlig basis.
Valdet er perfekt for opptil ﬁre ﬁskere. Kun ﬂueﬁske praktiseres her. Du
som gjest har tilgang til begge sider av elva. Totalt er det 5-6 ﬁskeplasser
som kan deﬁneres som pooler. Men det ﬁns alltid et nytt sted å utforske.
Nessiøra grenser nedstrøms mot det klassiske valdet Renå, ett av
Stjørdalselvas beste vald.
Med en vakker natur, samt god avstand fra veier, er dette det vi kaller
ﬁskeidyll. Her vil du ﬁnne fred og ro. Det er 2 båter tilgjengelig for å enkelt
kunne bytte side om nødvendig. På noen av ﬁskeplassene er det enkel
tilgang med vei og parkering helt ned til elva. Til andre er det kun en kort
spasertur. Valdet ﬁskes på alle vannstander, men best på middels til høy
elv. Ettersom Stjørdalselva er regulert vil den aldri være tom for vann.
Ankomst kl 1400, avreise kl 1100
Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Stjørdalselva

4 stenger
3 døgn

22. Juli - 25. Juli

Enkel bolig på Nessiøra

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Meråker
Trøndelag

NOK 24 000

Meråker Brug
www.merakerbrug.no

Mats Jönsson
Tel: + 47 40100839
mats@merakerbrug.no
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Stjørdalselva Nessiøra
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Ett lakseeventyr i sør
De ﬂeste med stor interesse for lakseﬁske her i landet kjenner nok til
Mandalselva og dens renomme som lakseelv.
Den lakseførende delen av elva strekker seg omtrent 50km fra
elvemunningen i Mandal og innover i Mandalen.
Elva er regulert og derfor god ﬁskbar, selv under en tørkesommer som i
2022. Laksebørsen stanset i 2022 på ca 9250kg. Elva er veldig variert med
ﬂere fosser og stryk, samt lange, ﬂate partier.
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Mandalselva - Sone Fus

Fangstmessig er elva veldig stabil og leverer årlig rundt 8 - 13 tonn.
Fuskeland Fiskeri tilbyr tre ﬁskedøgn med tre stenger i sone Fus. Sonen
egner seg for ﬂueﬁske og sluk. Det er sterk strøm og stryk i sonen, med
ﬁskedøgn fra kl 00:00 - 24:00.
Uproblematisk motﬁske.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Mandalselva

3 stenger
3 døgn

Mellom 10 og 25. juli

Ordnes av kjøper. Giver bistår
om ønskelig

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Fuskeland
Sone under
Nødingsfossen

NOK 7 500

Fuskeland Fiskeri

Oddvar Kvåle
Tlf: +47 911 44 292
E-post: oddvar.kvale1@vabb.no
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Ett lakseeventyr i sør
De ﬂeste med stor interesse for lakseﬁske her i landet kjenner nok til
Mandalselva og dens renomme som lakseelv.
Den lakseførende delen av elva strekker seg omtrent 50km fra
elvemunningen i Mandal og innover i Mandalen.
Elva er regulert og derfor god ﬁskbar, selv under en tørkesommer som i
2022. Laksebørsen stanset i 2022 på ca 9250kg. Elva er veldig variert med
ﬂere fosser og stryk, samt lange, ﬂate partier.
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Mandalselva - Sone C og D

Fangstmessig er elva veldig stabil og leverer årlig rundt 8 - 13 tonn.
Fuskeland Fiskeri tilbyr 4 døgns varighet med 4 stenger for 4 personer.
Egner seg for sluk, ﬂue og mark. Grus og runde småstein på bunnen. Flat
elv med sterk strøm, vadeutstyr er nødvendig. Ny og moderne gapahuk
med grue under tak, langbord, benker m.m, samt utedo er tilgjengelig.
Fiskedøgn kl 18:00-18:00. Uproblematisk motﬁske.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Mandalselva

4 stenger
4 døgn

Mellom 10 og 25. juli

Ordnes av kjøper. Giver bistår
om ønskelig

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Fuskeland
Sone Fuskeland C
og D sammenslått

NOK 7 500

Fuskeland Fiskeri

Oddvar Kvåle
Tlf: +47 911 44 292
E-post: oddvar.kvale1@vabb.no

Nr. 7

Unik mulighet til valgfritt prime time
fiske på stor laks og sjøørret
Mørrum er Sveriges kronjuvel i sportsﬁske-sammenheng og en av verdens
mest kjente elver for laks- og sjøørretﬁske. Vi som har levd en stund glemmer
aldri våte ﬁske-drømmer hver gang ABU gav ut Napp og Nytt med bilder av
gigantiske ﬁsker. Svenskene har forvaltet sitt ﬁske bra. Under blanklax-ﬁsket
i 2017 ble rekorden en blanklax på over 16,5 kg og det registreres årlig
sjøørreter på over 10 kilo under høstﬁsket.
Kjøper kan fritt velge hvilke soner man vil ﬁske på. Første ﬁskedag inngår en
times instruksjon med en av elvens dyktige guider. Pakken gjelder for 2
personer. Selv om andre ﬁsker samme strekning, går det alltid å ﬁnne en egen
favorittplass. Innkvartering i Kronlaxﬁskets egen bolig med dusj og toalett.
Annen og mer komfortabel innkvartering kan ordnes, men da for kjøpers
regning.
Kjøperen bestemmer selv hvilke dager mellom den 1 april og 30 september.
Tidspunkt for ﬁsket må avtales med giver snarest.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Mørrum

2 stenger
3 ﬁskedøgn

Avtales med giver
snarest

Losji og frokost
er inkludert

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Mørrum
Sverige

NOK 10 000

Mörrums Kronolaxﬁske
www.morrum.com

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

Nr. 8

Auksjonsfavoritten
Hvem har ikke stått på brua ovenfor 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 ﬁsk som skal opp
i sideelven Sokna her.
Soknastrømmen dekkes enkelt med korte kast med enhånds og er ideell
for barn og nybegynnere. Dette er stedet der de helt unge kan få sitt livs
ﬁskeopplevelse. Fisket passer for inntil 6 stenger og ﬁskehytten ligger på
brinken med god utsikt til hele hølen. Det er dyner og puter, men kjøper må
ta med eget sengetøy og håndklær. Selvhushold i meget velutstyrt kjøkken.
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 juli ﬁsket som ﬁnnes i Norge!
Fisket starter kl. 20:00 og avsluttes kl. 17:00.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Gaula

Inntil 6 stenger
2 ﬁskedøgn

19 - 21. juli

Fiskehytta ved
Frøsethølen

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Støren

NOK 25 000

Tina og
Knut Gunnar Frøseth
og Pål Klouman

Knut Gunnar Frøseth
Tel: 909 25 507
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Gaula - Frøsethølen
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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.
Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Laukhelle
Lakselv

2 stenger
2 ﬁskedøgn

Avtales med giver

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
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Laukhelle Lakselv
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Enhver sportsfiskers drøm
Nordmannen Henrik Wessel jr. eier og driver lodgen ved Clear- eller
Chunilna Creek, som 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. Han arbeidet med miljøkvalitet før han dro ut i «bushen». Med egne
hender bygget han sin ﬂotte lodge. Elven er krystallklar, forholdsvis liten og
grunn. Fisket foregår fra land på ﬁsk du ser! Må være enhver sportsﬁskers
drøm og byr på alle stillehavslaksene. Du velger tidspunkt etter hvilken art
du ønsker å ﬁske etter. Henrik anbefaler en tur med småﬂy rundt Denali
og/eller en helikoptertur lenger opp i elven for å ﬁske etter regnbueørret i
troféklassen. Det er fortsatt en del ledige plasser i juni, juli og august i
2023, men for ikke å risikere at lodgen er fullbooket på det tidspunkt man
ønsker, bes kjøper å kontakte Henrik snarest for å avtale tidspunkt. Om det
passer kjøper bedre å ta turen i 2024 enn i 2023 er det mulig. Men dette må
være avtalt med Henrik.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Chunilna
"Clear" Creek

2 stenger
6 ﬁskedøgn

juni/juli/august
etter avtale med giver

Talkeetna
Fishing Lodge

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Alaska

NOK 97 000

Henrik Wessel
talkeetnaﬁshinglodge.com

Henrik Wessel.
Tel: +1 907 799 8500
alaskasafari@yahoo.com
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Alaska
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Orklafiske på sitt beste!
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
grov 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 7. juli og det andre på Øvre Ekli 8. juli.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Orkla

4 stenger
2 ﬁskedøgn

7. juli kl.12:00 9. juli kl. 12:00

Overnatting på Bårdshaug
Herregård, Orkanger.
Frokost inkludert.

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Orkdal,
Trøndelag

NOK 30 000

www.facebook.com/
eklivalda
www.baardshaug.no

Maria Eikli
Tel: 971 15 986
maria.eikli@gmail.com
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Orkla - Midtre og Øvre Ekli

Nr. 12
Villmarksfiske, ørret og røye, i idyllisk natur

Ca 3 km elv, Ingelsvasselva, bestående av stryk, kulper og større lun.
Tre store lun (ﬂyer) der storrøya ved insektsklekkinger leker opp mot strømmen
øverst i Storﬂyen. Ingelsvatnet er ca. 5 km langt og har en betydelig bestand av
ørret og røye.
"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. Overnatting i hytta "Smørdall-jo". Sjølhushold, 2
rom, hvert med en dobbel og en enkel køye. Sovepose medbringes. Vedfyring
samt propan kokeutstyr og kjøleskap. Tidsrom for opphold avtales med giver.
Siste halvdel av juni anbefales!

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Ingelsvatnet og
Ingelsvasselva

2-4 stenger
3 ﬁskedøgn

Avtales med giver.

Selvhushold på
Smørdall-Jo hytta

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Nordli,
Nord-Trøndelag

NOK 7 000

Svein Eggen

Svein Eggen,
Tel: 901 49 295,
sveineggen@gmail.com
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Ingelsvatnet

Nr. 13

Flott Finnmarkselv med en uendelighet
av muligheter
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 slakere 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 inn 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.
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Repparfjordelva

Reddvillaksen har i samarbeid 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 får ﬁske hele elva – alle soner.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Repparfjordelva

3 stenger
3 ﬁskedøgn

Valgfritt

Ordnes av kjøper. Kontaktperson
kan bistå

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Skaidi

NOK 10 000

Vestﬁnnmark
jeger- og ﬁskerforening,
www.vfjff.no

Tor-Johnny Sivertsen.
Tel : 907 54 991
sivert1963@hotmail.com

Nr. 14

Stjørdalselva Hembre Gård
Hembre Gård is idyllically situated along Stjørdalselva. The Hembre beats offer
exclusive ﬁshing for a total of 2.1 km on both sides of the river. Many of the
beats are long with a classic distribution of swift currents, calm sections and
exciting locations where the salmon often takes a break. Enjoy the unique
atmosphere at Hembre Gård and the hospitality they offer. Also, the owners are
long supporters of our work at Reddvillaksen and are focused on the
preservation of the atlantic salmon.
This package includes 2 rods and accommodation in ”Hovedlåna”, a beautiful
Swiss style house with ﬁve bedrooms, living room and dining room and a well
equipped kitchen where you prepare your own meals. An additional three rods
can be arranged by contacting the owners at the cost of 12.500 pr rod if you
want. Guiding the ﬁrst three days included.
All anglers gather upon arrival, saturday at 4.00 pm, for a guided tour. The
ﬁshing ends at 10.00 am on the last day. Flyﬁshing only.

River

Rods/days

Time

Accom.

Stjørdalselva

2 rods
6,5 days

19 - 26 august
Exstra guiding available

Hovedlåna, Hembre Gård.

Place

Value

Donor

Contact

Hembre Gård
Hegra

NOK 37 500

Hembre Gård v/Beate
and Aksel Hembre
Hembre Gård
(hembregard.no)

Aksel Hembre
Tel:+47 92664059
akselbeate@gmail.com

Villaksauksjonen 2022

August-fishing in Stjørdalselva

Nr. 15

Ett av Mandalselva mest eksklusive vald
Øvre del av sonen har rolige stryk. Elveløpet ble i prosjektet Miljødesign
bearbeidet med tanke på lettere oppgang for laksen og enkelte hvilesteiner
ble lagt ut i tillegg til de som har ligget der i uminnelige tider. Jo lenger man
beveger seg nedover i sonen blir strømmen striere. På østsiden av sonen
ligger Steinshylen, her er elven spennende og dyp for en lakseﬁsker, med
mange standplasser for laks. Her er det tatt mange laks opp gjennom årene.
Videre et strykparti som starter i en rolig kulp med svært godt ﬁske. Ned mot
brekket der fossen starter ﬁnnes også et godt ﬁske med mange, mindre
kulper. Hele sonen er svært godt egnet for ﬂueﬁske med ﬂyt eller ﬂyt/synk
liner.
Vær oppmerksom på at det er ﬁske forbudt fra grense Sone Bjåhylen sør og
forbi bebyggelsen. Det er heller ikke tillatt med ferdsel på østre elvebredd i
øvre del av denne sonen grunnet beitedyr og bebyggelse. Det er likevel
mulighet for vading og ﬁske i del av området. Følg skilting.
Tor Aage Kleveland donerer 2 døgn ﬁske for to stenger. Fisketid vil være fra
lørdag kl 18:00 til mandag kl 18:00. Valdet ligger på
minstevannsføringsstrekningen (ca 12-13 m/s fast) oppstrøms Lauvdal
kraftverk. Valdet holder alltid laks, har jevn oppgang av laks og ﬁsker tidvis
svært bra.
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Mandalselva - Steinshylen

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Mandalselva

2 stenger
2 døgn

Avtales med giver

Ordnes av kjøper. Giver bistår
om ønskelig

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Kleveland
Sone Steinshylen

NOK 6 000

Steinshylen Fiskeri

Karl Gjermund Damli
Tlf: +47 901 44 337
E-post: kgjd@online.no

Nr. 16

Flott og god lakseelv på Varangerhalvøya
Vestre Jakobselv er kjent for de ﬂeste. Vi har fått en generøs gave på 2 stenger i 2
dager, kortene gjelder for valgfri sone.
Jakobselva har sitt utspring på Varangerhalvøya og munner ut i Varangerfjorden
18 km vest for Vadsø. Elva er lakseførende i ca. 30 km. Laksebestanden
domineres av små- og mellomlaks, men også en del storlaks.
I elvas nedre del er det ﬂere fossefall og det kan ta noen uker før laksen passerer
Fjerdefossen, ca 7 km fra munningen. Fisketiden for laks og stasjonær ørret er
fra 1. juni t.o.m. 31. august. Båtkulpen er stengt til ca. midten av juni. Åpning
annonseres. Sjørøya er fredet. Elva er delt i ﬁre ﬁskesoner. Foruten
fredningssonene ved laksetrappene er det en ca 700 m lang fredningssone som
er anvist med skilt nedenfor Førstefossen som avsluttes 50 m ovenfor
Andrefossen. Overnatting kan bestilles ved å henvende seg til Vestre Jakobselv
camping, www.vj-camping.no,
Epost: post@vj-camping.no

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Vestre Jakobselv

2 stenger
2 ﬁskedøgn

Avtales med giver

Kjøper ordner selv

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Vestre Jakobselv

NOK 5 000

Vestre Jakobselv JFF

Vidar Isaksen
vestrejjff@gmail.com
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Vestre Jakobselv

Nr. 17

Flott mulighet for laksecombo i Finnmark
Båtsfjord Jeger og Fiskerforening er forpakter av Syltefjordelva i Båtsfjord
Kommune. Elva er ca 35 km lang. Starter i Ordo og har utløp i Syltefjord. De
ﬂeste kulpene er lett tilgjengelige. 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. Sesongen 2022 ble av det bedre slaget. Fra riksveien (891)
går det god kjørbar vei til Ordo og ned til Adamsdalen. For å komme ned til
elven følges riksveien til Båtsfjord og videre mot Syltefjord. Det er gode
muligheter til camping langs elven. Overnatting på Syltefjord sommerkafe
som er ca 5 kilometer fra elvemunningen, eller på Båtsfjord Brygge og
Båtsfjord Hotell ca 2 mil fra elven. Hytteeiere 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. Ved kjøp av andre og
geograﬁsk nærliggende muligheter på auksjonen kan dette gi en ﬂott
Finnmarkscombo.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Syltefjordelva

2 stenger
5 ﬁskedøgn

Avtales med giver

Kjøper ordner selv

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Finnmark

NOK 7 500

Båtsfjord Jeger og
Fiskeforening
bjfjff.wordpress.com/

Per Arne Jørgensen:
Tel: 932 18 734
perjorge@online.no
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Syltefjordelva

Nr. 18

Åpningsfiske!
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.

Elv

Antall

Tidspunkt

Opphold

Stjørdalselva

2 stenger
2 ﬁskedøgn

Fra 1. juni kl. 00:00
Til 3. juni kl. 12:00

Einang Gård
Fullpensjon,
Åpningsmiddag:
31. mai kl. 18:00

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Einang Gård
Hegra, Stjørdal

NOK 15 000

Hågen og
Gunnar Einang

Gunnar Einang
Tel: 412 71 528
gunnareinang@hotmail.com
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Stjørdalselva Einang Gård

Nr. 19

Kongsfjordelva på Varangerhalvøya - i
fascinerende Finnmarksnatur
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. Elva 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. På
Finnmark-vis kan du her få testet ut rifﬂing hitch og tørrﬂue. Fiskekort bestilles
ved personlig oppmøte i vakthytta eller tel: 908 91 950 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 1 er det fredningstid mellom klokken 01:00 og
06:00. Anbefalt tid for ﬁske er juli og august. Fin pakke som går an å kombinere
med noen dager i en annen av regionens utallige elver – for eksempel
Syltefjordelva eller Vestre Jakobselv – eller med noen av auksjonens øvrige
Finnmarkstilbud. Transport via Widerøe (Berlevåg) eller leiebil fra Kirkenes.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Kongsfjordelva

2 stenger
2 ﬁskedøgn

Avtales med giver

Hytte eller lavvo,
selvhushold

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Kongsfjord
Finnmark

NOK 8 000

Berlevåg Jeger &
Fiskeforening
www.kongsfjordelva.no/bjff

Ann G Søreng
leder i Berlevåg JFF
Tel: 412 49 980
angutts@gmail.com
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Kongsfjordelva

Nr. 20

Prøv deg på storlaksen

Lakseﬁske i Gaula og overnatting med gangavstand til elva.
Valdøyan/Valdum har i mange år vært et av Gaulas beste laksevald.
Her kan du boltre deg på et 1500 meter langt vald med ﬁske på begge sider
av elva.
Hytta ligger omtrent 30 meter fra elvebredden.
Valdet er godt egnet for forskjellige typer redskap.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Gaula

2 stenger
7 døgn

Fra 20. Juli
ut August
Avtales med giver

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Lundamo

NOK 15 000

Unni Nordhammer

Unni Nordhammer
Tel: 926 04 952
lrunni@icloud.com

og

Selvhushold
i hytte ved elva
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Gaula - Valdøyan/Valdum

Nr. 21

Laks i vakre Styneelva
Nedre Stryneelv er en spennende strekning i nedre del av elven. Siste
halvdel av juni er perfekt for ﬁske etter storlaks. Nesten hvert år tas det
ﬁsk på 17-18kg. Du disponerer en variert strekning som er ca. 1,5 km lang,
begge sider av elven, og som påvirkes av døgnvariasjonene høyvann og
lavvann gir. Retten byr på mange spennende ﬁskeplasser og høler. Fra
berømte Skjolden øverst i ﬂo- og fjæresonen og ned til Årheimsøy.
Stryn har normalt god vannstand gjennom hele sesongen, også i perioder
med tørke. Elva hadde i 2022 en normalsesong men med høy vannstand
gjennom nesten hele sesongen. Ingen voldsomt store ﬁsker, men et godt
innslag av 3-sjøvinterﬁsk. Giver ﬁkk selv en håndfull av dem, den største
over 12 kg i Skjolden. Største sjøørret på retten i 2022 var på over 7 kg!
Strekningen passer for 3-4 stenger.
Fisket starter kl. 18.00 og slutter kl. 18:00. Nattfredning kl. 01:00 - 04:00. All
sjøørret er fredet og skal gjenutsettes. Likeledes all laks over 75 cm.
Kjøper må selv ordne med innkvartering. Vi anbefaler hyggelige Visnes
Hotel. En opplevelse!

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Stryneelva

4 stenger
3 ﬁskedøgn

21-24 juni

Kjøper ordner selv.

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Stryn

NOK 10 000

Klouman,
Skrivervik
og Visnes Hotel

Dag-Olav Skrivervik
Tel: 930 50 459
dag.olav.skrivervik@gmail.com
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Stryneelva Bø - Årheim

Nr. 22

Island, Sog
Iceland’s largest spring fed river ﬂows from Thingvallavatn, Iceland’s
biggest lake. The Sog is renowned for the lush and beautiful
surroundings. It is famous for its big salmon and has for decades been
popular with anglers. Sog is among Icelands best river for big sea run
char. Early august is prime time for salmon. Artic char up to 7-8 pounds
will go bananas if you put out a foam ﬂy with rubber legs. Some big
browns 3-6 pound will also be around.
Anglers are offered accommodation in a spacious, charming and newly
renovated self-catering lodge. Cleaning can be provided upon departure.
Fishing guides and a private chef can also be arranged upon request.
Rods: 3 (sharing possible)
Time: August 1st – 15th by buyers choice, but contact donor asap for
availability.
- 1st day, arrival at noon, ﬁshing hr 13.00 -22.00
- 2-3rd day, ﬁshing 07.00 -11 and 13.00 – 22.00
- 4th day, ﬁshing 07.00 – 11 and departure.
.
River.

Rods/days

Time

Accom.

Sog

3 rods
3 days ﬁshing

Aug 1. - Aug 15
Buyers choice

Your own lodge, self catered

Place

Value

Donor

Contact

Island

NOK 60 000

Starir, Island

Ingolfur Asgeirsson
ingo@starir.is
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Sjelden mulighet, eksklusivt fiske

Nr. 23
Varierte fiskeopplevelser i vakker
Helgelandsnatur
Fusta renner ut i Vefsnfjorden, en nasjonal laksefjord rett nord for Mosjøen.
Fusta er en middels stor elv, med normal vannføring rundt 40 m3/s ved utløpet.
Elva egner seg perfekt til ﬂueﬁske med lett utstyr og laksen tar gjerne tørt. Ta med
bombere i forskjellige farger!
FUSAM forvaltningslag tilbyr to døgns ﬁske for inntil ﬁre personer i to soner.
Lørdag 1.juli er det ﬁske i sone 2 (kl 00.00-24.00), som har en lengde på omtrent 1,8
km. Søndag 2.juli er det ﬁske i sone 3, som er omtrent 1,2 km lang.
Tilbudet inkluderer overnatting i to døgn i romslig hytte ved Topcamp Mosjøen.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Fusta

4 stenger
2 ﬁskedøgn

1. og 2. Juli
Sone 2 og 3

Romslig hytte
ved Topcamp Mosjøen

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Mosjøen

NOK 8 500

FUSAM
https://lakseelver.no
/nb/elver/fusta

Eilert Hatten
Tel: 416 17 517
eileha@online.no
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Fusta

Nr. 24

Populært fiske i Brufoss!

Sportsﬁske ved Brufoss, Numedalslågens lengste tilrettelagte strekning for
lakseﬁske.
I denne pakken får du varierende elvestrekker som egner seg godt både for
ﬂueﬁske, slukﬁske og markﬁske.
Ved ankomst vil kjøper få omvisning og veiledning. Overnatting i et av
senterets moderne hytter på 50 kvm, like ved elvebredden. Utvask og
sengetøy er inkludert. Kun ca 1 time kjøring fra Oslo, og 45 min fra Sandefjord
(Torp).

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Numedalslågen

4 stenger
1 ﬁskedøgn

Avtales med giver

Hytte, moderne
standard, selvhushold

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Brufoss
blå sone

NOK 2 500

Brufossﬁsket
Brufoss Hytte- og
Laksesenter

Brufoss Hytte- og Laksesenter
Tel: 401 93 609
E-post: post@brufosshytte.no
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Numedalslågen Brufoss

Nr. 25

Laksefiske i kaptein Sabeltanns rike
Otra er en av de beste lakseelvene på Sørlandet og godt ﬁskbar hele sesongen
takket være stabil og god vannføring. Erfaring viser likevel at muligheten for
fangst er best i siste halvdel av sesongen.
Giver har derfor reservert noen sensommerdager som du kan nyte ved Otras bredd
sammen med gode laksevenner.
Denne ﬁne pakken inkluderer enkel, men autentisk innkvartering (selvhushold)
på Otra House i Vigeland - selve midtpunktet i sportsﬁsker-miljøet langs elva.
Fiskepakken inkluderer ﬁske alle 3 dager i sone 5A Blå samt 1 dag på sone 5B Rød
5B Rød (sone med begrenset kortsalg). Alle soner kan ﬁskes med både ﬂue, sluk
og mark.
Pakken inkluderer guiding ved ankomst av dyktige sportsﬁskere fra VJSFF. Alle
tidligere kjøpere av denne pakken har hatt kjenning med laks.
Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Otra

4 stenger
3 ﬁskedøgn

31. juli – 2. august Tidspunkt
kan endres i samråd
med giver

Selvhushold i
Otra House

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Vennesla
Agder

NOK 10 000

Otra Laxeﬁskelag og
Vennesla Jeger- og
Sportsﬁskerforening

Harald Endresen,
Tel +47 474 65 203
harald@lakseelver.no
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Otra

Nr. 26

Den lille elva med den store laksen
Aa er en herlig elv, beliggende i hjertet av Nordfjord. Bratte fjell, ﬂott natur
og en fristende og klar elv i dalbunnen. Med stor laks!
Mange spennende høler og ﬁskeplasser fra utløpet av Ommedalsvatnet og
helt ned til uberørte Sea Pool der elven munner ut i sjøen. Utrolig
spennende å sitte oppe på brinken ved utløpet av 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 16 kg på
tørrﬂue der en gang! Spennende tilleggsﬁske i Hopselva.
Selvhushold og innkvartering på enkeltrom på den trivelige Fiskerhytta
som ligger vakkert til med utsikt over nedre elv og fjorden der laksen
springer før den går på elva. Kjøpere vil ﬁske og være innkvartert sammen
med andre ﬁskere.
Sandane Flyplass ligger en drøy halvtime fra elva.
Fiske starter tirsdag 27. Juni kl. 15:00 og avsluttes fredag 30. Juni kl. 17:00.
Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Aa

2 stenger
3 døgn
(kun ﬂue)

Prime time
27. juni til 30. juni

På Fiskerhytta,
selvhushold

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Hyen i Nordfjord

NOK 18 000

Norsk Villaksbevaring
Klouman, Myhre
og Spiten

Pål Klouman.
Tel: 474 15 312,
klouman@online.no
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Aa-elva

Nr. 27

Åpningsfiske etter storlaks
Frøset er en 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 om ﬁsken kan passere Gaulfossen. Men om
ﬁsken er kommet er den på denne tiden av året alltid stor! Om du skulle være
uheldig og ﬁsken ikke har passert fossen, så ﬁnnes det rimelig ﬁske å få leiet
nedenfor. Innkvartering på ﬂotte Frøsethytta på brinken med utsikt over hele
hølen. Det er dyner og puter. Eget sengetøy og håndklær må medbringes.
Selvhushold i meget velutstyrt kjøkken. Fisket starter kl. 00:00 den 1. juni og
avsluttes kl. 17:00 den 2. juni.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Gaula

Inntil 6 stenger
2 ﬁskedøgn

1 - 2. juni

Frøsethytta,
Selvhushold

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Støren

NOK 14 000

Knut Gunnar Frøseth

Knut Gunnar Frøseth
Tel: 909 25 507
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Gaula - Frøsethølen
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Stubben, Kjærra og Rienlågen
Dette er en ﬁskepakke bestående av tre godbiter fra Numedalslågen. For å
tilrettelegge for en best mulig opplevelse tilbyr teamet i Waterproof Flyﬁshing
grundig guiding på ﬁskeplassene.
Stubben: Flueﬁskeplass av de sjeldne.
Kjærringhølen: Utfordrende ﬁskeplass, med fantastisk utsikt og en ﬂott
leirplass.
Rienlågen øst: Godt ﬂueﬁske ved stor vannføring, sluk og mark er også mulig.
Alle ﬁskeplassene ligger etter hverandre i området Kjærra Fossepark og
innenfor det Lardal kommune har regulert som Friluftsmuseum. Det kan ﬁskes
med ﬂue/sluk/mark i alle tre. Inkludert overnatting i stor lavvo i Kjærringhølen.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Numedalslågen

3 - 4 stenger
2 ﬁskedøgn

16 - 18. juli

Selvhushold i stor lavvo ved
ﬁskeplassen Kjærringhølen

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Stubben
Kjærringhølen
Rien Øst

NOK 15 000

Waterproof
Skien Kommune
Larvik Kommune

Tore Flåten (Waterproof)
Tlf +47 958 85 388
www.waterproof.as
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Fisk storlaksen i “Elvenes dronning”
Namsen trenger ingen introduksjon, alle kjenner til at her ﬁnnes det store
sjanser for å kroke storlaksen. Namsentunet er ideelt lokalisert rett ved Grong og
tilbyr spennende ﬁske i gode høler på kjente vald som Fossland, Øvre Mediå,
Nedre Mediå og Sanddøla.
Pakken inneholder en helg for 2 personer i august, inkluderende boende på
dobbeltrom, frokost, middag (2 retters), lakseﬁske og guide. Ankomst den
18.08.23 - Kun middag denne dagen. 19.08.23 - Frokost - ﬁske med guide i 8 timer
- middag. 20.08.23 - Frokost - ﬁske frem til 12.00, uten guide.
Les mer om Namsentunet her: www.namsentunet.no

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Namsen

2 personer
2 ﬁskedøgn

18. - 20.august

Dobbelrom med høy standard
Pensjon som beskrevet

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Grong
Trøndelag

NOK 15 000

Namsentunet

Vetle Tobias Salberg
Tel: 936 80 719
tobias.namsentunet@gmail.com
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Overvåkningsfiske etter verdens
største atlantiske laks
Her har du muligheten til å disponere to ﬂotte vald i Bolstadelva, dvs.
den delen av Vosso som ligger mellom Evangervannet og fjorden.
Dette er et overvåkingsﬁske hvor målet er å overvåke og redde den unike
storlaksbestanden elven har vært kjent for.
Det taes stadig ﬁsk av "godt gammeldags bolstadkaliber". Båter er
tilgjengelig i begge hølene. Guider kan skaffes etter avtale med Bjørnar
Neteland.
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Bolstadelva

Innkvartering er ikke inkludert, men man kan ta kontakt med Elvahuset i
Dale, som har gode overnattingsmuligheter. En annen mulighet er
Oddsbu.
En god oversikt over elva ﬁnner du her https://vimeo.com/56340599.
Det anbefales også å se en video fra 2020 sesongen.
https://www.youtube.com/watch?v=a3jQNVZQLhk
Elv

.

Antall

Tidsrom

Opphold

Bolstadelva

2 stenger
2 ﬁskedøgn

1 og 2. august Rongahølen og
Langhølen

Ikke inkludert, men kan ordnes

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Bolstadøyri

NOK 6 000

Bolstadelva AS

Astrid Rongen
Tel +47 932 93 190 (Astrid) og
+47 934 365 93 (Bjørnar)
astridrongen@msn.com og
bjornar.neteland@hotmail.no

Nr. 31

A string of great salmon beats!
Orkla is one of the very safest cards you can bet on, and the 2022 season clearly
proved that once again.
Grindal Salmon Lodge in Rennebu can offer almost 6 km of exclusive salmon
ﬁshing in beautiful surroundings. The stretch includes Igdhølen and Pollen, two
of Orkla's best holding pools and safe cards for the big shiny salmon in June.
Several of the pools are within walking distance of the lodge. The ﬁshing is
arranged in rotation, where everyone has attractive beats to ﬁsh in each and
every session. Experienced guides follow up all guests and ensure that you get
the best out of your stay at Grindal Salmon Lodge.
This ﬁshing package includes accommodation in a comfortable cabin on the
lodge's grounds, right by the shore of the Home pool. The food and service are of
a very high standard and help make this a salmon ﬁshing experience completely
out of the ordinary.
River

Rods/days

Time

Accom.

Orkla

2 rods
3 days ﬁshing

Arrange with donor ASAP

Single rooms in comfortable
cabin at Grindal Salmon Lodge.
All meals included.

Place

Value

Donor

Contact

Rennebu,
Trøndelag

NOK 36 000

Grindal Salmon Lodge
www.grindalsalmonlodge.n
o

Erik Lier
Tel: +47 928 56 630
erik@grindalsalmonlodge.no
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Orkla - Grindal Salmon Lodge
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Spectacularly living!
A unique chance to ﬁsh in Tengselva, the lower part of Bjerkreimselva. The beat
stretches from the sea up to the Fotlandsvannet, a stretch of approx. 3 km. The
ﬁve-year average catch in Tengs alone is 1,250 salmon. This year the ﬁshing was
particularly good with 1465 salmon caught on the stretch up to the spectacular
Spinnerihølen. In addition, all ﬁsh going up into Bjerkreimselva on the upper side
must pass through here. This year, a total of approx. 18,000 ﬁsh. The normal weight
of salmon taken in June is 3-5kg. With signiﬁcantly larger specimens in between,
up to 10kg.
During the offered period, the buyer ﬁshes exclusively from both sides of the river.
Fishing is for up to 5 rods for 2.5 days, from Sunday 4 June at 1200 to Tuesday 6
June at 2400. Buyers can arrive/stay overnight from the 3rd and spend the night in
the house until the 7th. You live strategically in the stately "Laksehuset Elverhøj"
built by Lord Pelly in 1888 and from the large veranda you have a great view of the
river. It is basically self-catering, but if desired, personnel, catering and guides can
be hired at the buyer's expense.

River

Rods/days

Time

Accom.

Tengselven

5 rods
2,5 days ﬁshing

June 4. to june 6.

Laksehuset Elverhøi
6 separate bedrooms
Self catering.

Place

Value

Donor

Contact

Egersund

NOK 60 000

Petter Olsen

Jarl Whist
jarl@whist.as
Free tour of the river at byers
request
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Tengselven

Nr. 33

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 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!
Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Örekilsälven

2 stenger
2 ﬁskedøgn

Avtales med giver
Mulighet for forlengelse

Brålands Gård
Overnatting i annekset
med selvhushold

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Munkedal
Sverige

NOK 6 000

Per Nyqvist og
Fina Kuikka
Brålands Gård

Per Nyqvist
Tel: +46-734103610
info@bralandsgard.com
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Eksklusivt rotasjonsfiske

Orkla er en av de elvene som leverer år etter år, og det gjentok seg enda en gang i
2022. Her er en god mulighet til å oppleve mange av Orklas bedre vald i en ﬂott
pakke fra Spinnler Flyﬁshing og Aunemo Lodge. Fisket er lagt opp med 2 ﬁskere
på hvert vald i 12 timers rotasjon så man har både god tid og god plass, uten
motﬁskere. Valdene ligger fordelt fra ﬂomålet og opp til Meldal som sikrer god
variasjon og mye spennende ﬁske. En erfaren guide viser deg alle valdene før
ﬁsket starter. Fangstene her var svært gode i 2022! Kun ﬂueﬁske er tillatt.
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Orkla - Spinnler Aunemo

Overnatting i komfortabelt enkeltrom hos Aunemo Lodge på Fannrem inkludert
frokost. Gjestehuset er et typisk gårdshus med soverom, felles stue og stort
kjøkken som kan benyttes av gjestene. Her er absolutt alt du trenger!

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Orkla

1 stang
7 ﬁskedøgn

24. Juni - 1.juli

Aunemo Lodge
Frokost inkludert

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Orkdal
Trøndelag

NOK 21 000

Spinnler Flyﬁshing og
Aunemo Lodge

Hans Spinnler
Tel: +41 79 322 25 87
spinnler@spinnler-fliegenfischen.ch

Nr. 35

Eksklusivt fiske på flere vald
Eksklusivt ﬁske både over og under Osfossen på Lervik Gard samt tre vald
oppstrøms fossen for inntil 8 personer.
Osfossen, Lervik Høl: Det øvste valdet på lakseretten, Lervik Høl, er ein av Noregs
sikraste stader for å oppleve å ha laks på kroken. Lervik Høl er ﬁskbart
uavhengig av stor eller lita elv. Godt ﬁskeutstyr for utleige samt dyktige guidar
aukar sjansen for den optimale natur- og ﬁskeopplevinga. Fisket skjer både frå
land (steinmuren) og frå båt med ﬂuge eller sluk.
Osfossen, Lower Bank: Det nedre valdet på lakseretten, Lower Bank, er eit
rolegare parti som er avhengig av middels eller stor elv for å ha optimale
ﬁskeforhold. Fisket skjer her også både frå land og frå båt med ﬂuge eller sluk.
Mest stor laks tidleg i sesongen, og større innsig av tert i juli og august. Største
laksen som er tatt på retten er 24,9 kg.
Skjæret: 600 meter langt ﬂue- og slukvald, rett på oppsida av Osfossen.
Innkluderer ﬁske frå begge sider av elva og båtﬁske.
Døskeland: 2,5 km langt ﬂuevald i midtre del av Gaula, ca 7 km frå
elvemunningen. Eit variert og ﬁnt ﬂuevald med høler, brekk og små stryk.
Bjørkeskogen og Johannesbakke: Valda ligg vis a vis kvarandre, rett ovanfor
Sande sentrum. Ca 300 meter lange ﬂuevald.
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Gaular i Sunnfjord

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Gaula

8 stenger
2 ﬁskedøgn

31.juli kl.18 - 2.august kl.14

Stanfordtunet, selvhushold med 8
doble soverom
Selvhushold
Guide: Svein Petter Erdal

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Osfossen
Skjæret
Døskeland
Bjørkeskogen
Johannsesbakke

NOK 67 000

Lervik Gard
Lervik Gard og Per K Wahl
Salmon Experience
Salmon Experience
Karsten Karlsen Sunde

Harald Lervik
Tel: +47 91375979
harald@lervikgard.no
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Kortsonen under fossen

Vi tilbyr en ﬂott opplevelse i villmarkselva Målselv. Her får du tilgang til den
populære kortsonen under fossen, hvor vi pleier å arrangere Camp Villaks. I år
ﬁkk ungdommene 23 laks på de to dagene de var samla. Målselvfossen ligger
omtrent midtveis opp i vassdraget. Området rundt fossen er svært naturskjønt,
og området har alltid vært en meget god ﬁskeplass. To døgn for to stenger,
kombinert med overnatting på Bardufoss hotell i to netter.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Målselva

2 stenger
2 ﬁskedøgn

I tidsrommet 20.-30.juli
Avtales med giver

Bardufoss Hotell

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Målselvfossen
Kortsonen

NOK 9 000

Samarbeidsutvalget for
Målselvfossen
https://lakseelver.no/nb/elve
r/malselva/zones/malselvfo
ssen-elveeierlag

Harald Lervik
Tel: +47 915 35 921
odd-h-ut@online.no
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Målselv
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Holten - Solem Gård

Solem Gård har hatt Lakseﬁsketurisme sammenhengende hvert år siden 1933.
Valdet Holten-Solem Gård ble etablert som eget tilbud i 2019 og ligger fem km
nedstrøms Solem. Her er et ﬂott vald med egen innkvartering. Boligen har alt du
trenger som lakseﬁsker. Vi tilbyr en pakke med ﬁske i ﬁre døgn og overnatting.
Fisket starter kl 18:30, med innsjekk ﬁre timer før ﬁsket. Det avsluttes ved
midnatt siste dag og dere har huset fram til avreise kl 12:00.
Fiske fra 28.8. kl 18.30 til 31.8 kl 24 00.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Surna

5 stenger
3,5 ﬁskedøgn

28. - 31. august

Selvhushold i hus

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Holten Solem

NOK 20 000

Ann Elisabet Holten Solem og
Georg Solem
https://lakseelver.no/nb/son
e/2020/holten-solem-gard

Ann Elisabet Holten Solem
Tel: +47 98 69 05 91
Georg Solem
Tel: +47 92 62 20 40
post@solemgaard.no
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Eksklusivt nedenfor Naustdalsfossen

Den berømte Ritz-pool nedenfor Naustdalsfossen. Fossen ligger én kilometer
ovenfor grense elv/sjø. Det er det første vandringshindret laksen møter. I
Naustdalsfossen stanser ﬁsken gjerne en stund etter oppvandring fra sjøen.
Fiske på begge sider – uten motﬁske. Den attraktive ﬁskeplassen nedenfor
fossen er bortleid på langtidskontrakt, men i år kan vi tilby to døgn med ﬁske for
seks til åtte stenger. Dette er en unik sjanse til å prøve en av de beste
ﬁskeplassene i elva.
To døgn – 6 stenger. Standsmessig overnatting i to hytter, med selvhushold.
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Nausta

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Nausta

6 stenger
2 ﬁskedøgn

24 - 26 juli
Evt senere etter avtale

Selvhushold i to hytter

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Nausta

NOK 66 000

Friis, Kleven og Erdal

Frigg Natur AS
Alf Helge Fimland
Tel: +47 458 08 150
alf.helge.ﬁmland@enivest.net
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Spennende fiske på Jørem

Jørem er ei lita grend i Namdalen. Tunet har to hus som vi leier ut til overnatting,
samt et tidligere fjøs som huser både bryggeri, bakeri og gårdsutsalg. Vi tilbyr
ﬁske på Jørem Laksevald, på vegne av oss selv og fem andre rettighetshavere. Vi
tilbyr ﬁre stenger/ døgnkort i tre døgn på sone 3 og 4. Fiske på én sone per døgn,
dvs annet hvert døgn på sone 3 og motsatt på sone 4. Fiske på begge sider av
elva. Sone 3 og 4 er tilsammen ca 1,5 kilometer, og her ﬁskes det kun fra land.
Dere disponerer en båt som kan brukes til å komme seg over på den andre siden
av elva. Det selges inntil seks andre kort på sonen, men man kan kjøpe ut disse
om man ønsker (kr 500 pr kort pr døgn).
4 stenger (landﬁske) i 3 døgn + 3 netter overnatting i eget hus med selvhushold
+ servering av steinovnsbakt pizza en kveld.
Tidspunkt må avtales innen utgangen av januar 2023.
Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Namsen

4 stenger
3 ﬁskedøgn

Avtales med giver innen
januar 2023

Selvhushold i hus
Servering av pizza en kveld

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Jørem
Grong

NOK 18 000

Jørem ved Namsen
www.jorem.no
www.facebook.com/joremop
plevelser

Jenny Domås
Tel: +47 907 97 677
jenny@jorem.no
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Sport Fishing for big salmon since 1840
The opportunity to ﬁsh the opening in Årøy does not happen often, except now.
Nina and Knut Munthe Olsen have donated one rod for this seasons opening,
and together with 4-5 other experienced anglers you will have the river to
yourselves.
June is prime time for big salmon and the ﬁshing is mainly done from Årøy’s
famous “platforms of despair”. Strong leaders recommended. Bring some lighter
tackle, black ﬂies, headlight and a battery powered deﬁbrillator. Just in case.
Enjoy.
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Årøyelva

Your stay is at the Årøy Gards ﬁshinglodge situated at the mouth of the river
overlooking the Barsnes fjord.
Rooms with bath and all meals included, and guide. Average weight for salmon
in june is at 10-11 kg.
River

Rods/days

Time

Accom.

Årøyelva

1 rod
3,5 days ﬁshing

Check in may 31 at 08:.00 pm
Fishing ends 12.00 am june 4
Checkout kl 1.00 pm june 4

Aaroy Lodge, all meals included.
You have to bring your own wine

Place

Value

Donor

Contact

Årøy
7 km from
Sogndal

NOK 100 000

Nina and Knut Munthe Olsen
www.aaroyriver.no

Knut Munthe Olsen
Tel: +47 92226137
knut@aroygard.no
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Hoftun

Suldalslågen hadde en fantastisk ﬂott sesong i 2022. Nå har du muligheten til å
teste ut denne fantastiske elva på ett av de gode strekkene. Hoftun er om lag én
kilometer langt. Her kan dere være inntil fem ﬁskere, som bor sammen på den
ﬂotte hytta Øyanes. Skulle du bli kald i løpet av ﬁskeøkta, er det badstue. Hytta
har ellers fullt utstyrt kjøkken, stor stove, terrasse, stor hage, bålpanne,
badstove i anneks, 12 sengeplasser, 6 soverom, 5 bad m/toalett, 2 av bada har
dusj, fryseboks, vaskemaskin, Wi-ﬁ og TV m/altibox. Sluttrengjøring inngår.
Fisket starter kl 18.00 den 25. Juli og slutter kl 17.30 den 28. juli. Innsjekk hytte kl
15:00 25. juli. Utsjekk kl 11:30 den 28. juli.

Elv

Antall

Tidsrom

Opphold

Suldal

5 stenger
3 ﬁskedøgn

25.juli - 28.juli

Selvhushold i hytte

Sted

Verdi

Giver

Kontakt

Hoftun

NOK 20 800

Bjørn Moe
Mo Laksegard

Bjørn Moe
Tel: +47 970 42 825
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Alta
The chances of catching a huge MSW salmon at the Alta is unparalleled
and no other Atlantic salmon river enjoy such worldwide reputation. Like
for all salmon rivers ﬁshing is a gamble dependent upon the conditions
but previous buyers have caught up to 11 big MSW and numerous grilse
during their stay. Others have had the ﬁshing experience of their lifetime
enjoying even greater sport. Guides/boatmen are mandatory and at the
client’s expenses. ALI can of course assist. Accommodation is at the
Stengelsen self-catered ﬁshing lodge. Catering service can of course be
provided but at the client’s expenses. If the time of the ﬁshery should be
unsuitable ALI may adjust this slightly.
2020 had a large amount of small salmon, indicating that 2022 will be a
great year for many large salmon.
Fishing in Alta starts at 6:00 pm and ends at 12:00 am
Licence nr. 18 Stengelsen 20/21 juli
Licence nr. 19 Langstilla 21/22 juli
River

Rods/days

Time

Accom.

Altaelva Lower
Stengelsen and
Langstilla

1 rod
2 days
(can be shared
by 3 anglers)

20-22 juli
2x18 hrs.

Alis lodge at Stengelsen

Place

Value

Donor

Contact

Alta

NOK 150 000

Alta Lakseﬁskerinteressentskap
http://lakseelver.no
/elver/altaelva

Vegard Ludvigsen,
vegard@altalaks.no
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The name says it all!

Om Reddvillaksen
Reddvillaksen er en ideell stiftelse opprinnelig stiftet av nå avdøde Orri Vigfusson/NASF i 2008.
Styret består av 6-8 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
anadrom ﬁsk rundt Atlanterhavet.
Stiftelsen arbeider nært sammen med Norske Lakseelver, NJFF og andre naturvernorganisasjoner med
villaks på agendaen. Samarbeid gjøres gjennom jevnlige møter i forumet Villaksalliansen. Reddvillaksen
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, og som samler
kjøpevillige villaks-venner fra inn- og utland.

Hovedmål og arbeidsområder:
 Å bringe antall villaks og sjøørret tilbake til bærekraftige og høstbare bestander.
 All 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 elver som er påvirket av vannkraftutbygging. Ref. EUs vann-direktiv.
 Alt kommersielt ﬁske av laks i sjøen må opphøre.
 Forbedring av gyte- og oppvekstsområder i viktige små vassdrag. Spesielt viktig for sjøørreten.
 Promotering av fang og slipp for å sikre at gytebestandsmålene blir nådd.
 Internasjonalt samarbeide og økonomisk bistand på tvers av landegrensene.
Fortsettelse neste side….

Om vårt arbeid og våre mål

Til tross for at årets sesong totalt sett har vært noe bedre enn fjorårets er det liten grunn til feiring.
Noen elver har gjort det bra, mens andre elver og områder har gjort det tilsvarende dårlig. Spesielt
Finnmark. Situasjonen er fortsatt at villaks og sjøørret trenger mer bistand enn noensinne fra sine
venner. Bra ﬁske noen steder viser at det nytter. Vi må bare stå på videre selv om vi generelt sett er
skuffet over årets sesong.
Geograﬁske områder som er truffet spesielt hardt av bestandsnedgang er Hordaland og Sognefjorden.
Med bakgrunn i Havforskningsinstituttets rapporter om oppdretts-relaterte lusepåslag og dødelighet
på utgående smolt de senere år har nedgangen dessverre vært som ventet.
Reddvillaksen er ikke motstander av oppdrettsindustrien, men vi er sterkt imot måten industrien
drives på. Åpne anlegg sprer enorme og uakseptable mengder lakselus, sykdommer og organisk- og
genetisk forurensing. Vi er tydelige på at dagens driftsmetoder med åpen teknologi ikke er
bærekraftige og aldri kan bli det. Vi konstaterer allikevel med tilfredshet å se en gradvis økende
interesse for lukkede løsninger. Mange store landbaserte anlegg er under planlegging, utvikling og
bygging i Norge og i andre land. Det er bra! Men vi beklager samtidig at sterke krefter innen
oppdrettsnæringen selv, og ikke minst mange av våre politikere, er med på å bremse den positive
utviklingen mot lukkede anlegg her hjemme. Vi etterlyser en miljøinnretning i den nylig bebudede
grunnrentebeskatningen. Det bør lønne seg å investere i bærekraftig og ikke forurensende teknologi
(pisk og gulrot tilnærming)
Ifølge årlige rapporter fra Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning representerer lakseoppdrett (lus og
genetikk) sammen med vannkraftregulering i dag de største menneskeskapte ikke-stabiliserte
truslene mot våre anadrome ﬁskeslag. Reddvillaksen har selv ingen formell ekspertise på
lakseoppdrett og bidrar derfor med ﬁnansiell støtte til Norske Lakseelvers fagpersoner på områdene.
Villaksen fortjener dyktige fagpersoner som arbeider på fulltid med alle de problemene næringene
forårsaker. NL har en profesjonell tilnærming til essensielle problemstillinger både faglig og politisk,
og organisasjonen er en pådriver i Villaksalliansen.

Om vårt arbeid og våre mål

Sjøørreten sliter. Sjøørret lever i motsetning til laksen hele sitt sjøliv i kystnære farvann, nettopp der
oppdrettsanleggene ligger, og er utsatt for et permanent lusetrykk. Som sportsﬁsk er sjøørreten
særdeles viktig, men vi konstaterer med sorg at bestandene i oppdretts-intensive områder i dag er
svake eller tilnærmet utryddede. Vandaliserte og ødelagte bekker som tidligere var viktige gyte- og
oppvekstområder har gjort forholdene enda verre. Med relativt enkle grep basert på kunnskap, er det
mulig å øke produktiviteten i slike små, men uhyre viktige vassdrag. Reddvillaksen bistår lokale
entusiaster og klubber med å gi ﬁnansiell støtte til forbedring av gyte- og oppvekstforholdene. I år
har vi kjøpt inn 6 beltedrevne minidumpere for å lette lokalt frivillig arbeide og introdusere HMS i
bekkerestaureringen.
Dobbeltmerking. Enhver oppdrettsﬁsk på rømmen er en potensiell smittebombe/genetisk forurenser
for villaksen. Når slike observeres er det viktig å omgående få konstatert opprinnelse lokalitet og få
slått alarm. Oppdrettsindustrien forpliktet seg til å ha et sporingssystem klart innen 2012. Etter år
med bortkastet tid, penger og forsking er en praktisk gjennomførbar metode ennå ikke på plass, 10 år
etter deadline! Da er det lov å mistenke at næringen selv ikke ønsker dette. Dobbeltmerking
innebærer klipping av ﬁskens fettﬁnne for visuell påvisning av at det er en oppdrettsﬁsk, samtidig
som det skytes et millimeter-stort metall merke (CWT tag) inn i ﬁskens snute. Ved fangst av
fettﬁnneklippede individer forteller dette at ﬁsken er snutemerket. Dette kan så enkelt tas ut og
leses av. Alarm kan slås, tilnærmet i sanntid. Denne metoden har med suksess blitt brukt av
amerikanerne på millioner av stillehavslaks. Reddvillaksen ønsker at all laks i åpne merder skal
dobbeltmerkes. Dette kan gjennomføres kostnadseffektivt i forbindelse med vaksinering.
Utbygde elver og kraftproduksjon. Nesten alle våre største lakseelvene er utbygd. De aller ﬂeste
med svært gamle konsesjoner der hensynet til villaksen er dårlig–eller ikke ivaretatt. EUs
vanndirektiv gir strenge rammer for vassdragenes tilstand, med mulighet til å endre og forbedre
disse. For lav eller ingen deﬁnert minimumsvannføring og hyppige og hurtige nivå-endringer
(effektkjøring) medfører tørrlagte gyte-og oppvekstområder der rogn og småﬁsk strander. Det er
potensial for å mangedoble lakseproduksjonen i mange av elvene som skal revideres.
Minstevannføring, vannmanøvrering og elvedesign er nøkkelord. Reddvillaksen bidrar økonomisk til
et prosjekt hos Norske Lakseelver med økonomiske midler knyttet til revisjon av konsesjoner.
Prosjektet har en kostnadsramme på 8 millioner over 5 år. Vårt tilskudd til dette avhenger dog helt
og holdent av hva vi er i stand til å skaffe økte midler.

Om vårt arbeid og mål
Stopp i 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 40 år og er nå nede på et historisk
lavmål. I lys av dette anser vi det for uforsvarlig å fortsatt tillate sjølakseﬁsket der det ﬁskes ukritisk
på blandede bestander. Enkelte av disse kan være så truet at alt ﬁske i elv er forbudt. I tillegg ﬁsker
man ulovlig på ﬁsk hjemmehørende i utenlandske elver. Fisket har forsvinnende liten økonomisk
betydning. Reddvillaksen vil at dette ﬁsket skal opphøre straks, da vi anser det som en uvettig og
feilaktig beskatning av en rødlistet art. Vi anser det samtidig som rimelig at rettighetshavere som ved
et slikt ﬁskeforbud vil lide dokumentert økonomisk tap skal kompenseres for dett med statlige midler.
Vi konstaterer at sjølakseﬁsket ser ut til å avta gradvis da interessen for dette er begrenset blant
yngre og myndighetene har tatt lokale grep ved ikke å åpne for sjølakseﬁske.
Midlertidige leieavtaler av ﬁskerettigheter i sjøen. Så lenge sjølakseﬁsket fortsetter er- og har
Reddvillaksen vært med på å ﬁnansiere temporære leieavtaler med sjølakseﬁskere på Vestlandet og i
Mellom- og Nord-Norge. Den største var i Trøndelag for 15 år siden, der stiftelsen bidro med ﬂere
millioner. 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 sjøen. I samarbeid med Lakselv
Grunneierforening har vi i mange år leiet en viktig garnrett ved utløpet av Lakselva, slik at denne
ligger brakk.
Conservation agreement: Vi er med i et internasjonalt arbeide der det leies opp ﬁskekvoter ved
Grønland og Færøyene. Det er estimert at 60 % av laksen i områder nord for Færøyene kommer fra
norske elver. NASF International har siden 1991 betalt titalls millioner NOK for en privatﬁnansiert
avtale for Grønland og Færøyene, for at disse skal avstå fra å ﬁske etter laks. Millioner av laks er blitt
spart. Reddvillaksen har årlig bidratt med økonomisk støtte til denne avtalen, siste gang i 2019 med
NOK 750 000. Det er vurdert at langlineﬁsket ved Færøyene ikke kommer i gang igjen da Færøyene
ikke lenger har noen kvoter.
Etter Orris bortgang i 2017 var det viktig å få videreført og styrket det internasjonale samarbeidet han
etablerte på sjøﬁske- og oppdrettsrelaterte problemstillinger. Reddvillaksen har vært en pådriver for å
få dette til. Det er fungerende organisasjoner i de ﬂeste land, med USA, Island og Norge som er de
største bidragsyterne. Orris arbeide lever videre. Vi tror han ville vært stolt. I tillegg samarbeider vi
tett med Iclandic Wildlife Fund, en organisasjon som virkelig har tatt opp kampen mot
oppdrettsekspansjon i Islandske fjorder.

