
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 

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

7. november
17:00 - 22:00



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 

17.00 Dørene åpner. Registrering ved inngangen
Matservering 

18.00 Websending starter på
www.villaksauksjonen.hooked.no
Styreleder ønsker velkommen
Kåring av «Gullaksen»
Informasjon om budgivning og betaling

18.30 Live auksjon del 1

Pause/ Silent auksjon

20.00 Live auksjon del 2
21.30 Slutt live auksjonen
22.00 Slutt silent/utstyr

 

Kveldens program

Følg auksjonen direkte overført på internett:
www.villaksauksjonen.hooked.no 

http://www.villaksauksjonen.hooked.no


Kveldens menyFor 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 

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 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. 

 

Lars Eikanger har takket ja til å være auksjonarius på Villaksauksjonen for 13. gang. 
Eikanger er programleder på Radio Norge og en kjent radiostemme for de fleste.

Kveldens auksjonarius

mailto:jonawalle@gmail.com


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 

Arrangementskomitè

Arrangementskomité
Ellen Moursund Gerhard Schive 
Jens Olav Flekke Tor Inge Dolve 
Hedda Heyerdahl Jon Anders Walle 
Kristian Amundsen

Hjelpere
Pål Klouman Lars Eikanger
Pål Mugaas Eilif Eckhoff
Christin Schive Bernt Nor
Ane Moursund Langeland Olav Aarseth
Ingeborg Wille Bjørn Unhjem
Mette Rambøl Tom Jørstad
James Kent

Sponsorer

 



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 

Villaksauskjonen Live - Torsdag 07.11.2019
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:

+47 901 75 990 Dolve
+47 918 87 045 Jørstad
+47 915 68 229 Mugaas
+47 924 37 996 Amundsen
+47 458 90 423 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!

 

Gjennomføring av 
auksjonen

http://www.villaksauksjonen.hooked.no


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 

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.

 

 

Budgivning

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.

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

mailto:gerhard.schive@schive.no
mailto:ellen.moursund@gmail.com
mailto:jof@dmf.no


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 

 

 

Betaling

Fiske:  Alle auksjonsobjekter vedrørende fiske er for 2020. 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.

Bud fra salen kommuniseres til auksjonarius ved å vifte med flagget som ligger på 
bordet. 
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



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 

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.
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.

 

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



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 

Styret i Reddvillaksen vedtok i 2016 å innføre en pris kalt "Gullaksen". 
Prisen skal årlig deles ut på Villaksauksjonen 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.

 

Gullaksen 2019

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 2019



Ogna - Ogna Gard
Sjarmerende laksefiske i Rogaland

Ogna Gard disponerer det nederste valdet i elva som varierer fra litt raskere 
stryk til større høler. Fra sjøen og opp finner du Osen, Hesthammeren, 
Jernbanehølen, Husahølen og Bruhølen øverst mot Hølland/Lindtjørn-valdet. 
Av elvas totalfangst i 2019 ble hele 33 % landet på nettopp dette valdet.
Elva responderer raskt på nedbør, og det er en fordel å se an værmeldingen 
og fangstrapportene på scanatura før man bestiller kort. Mest brukte 
redskap i elva er flue og dupp, men det fanges mye fisk på sluk, spinner og 
mark. Fluefiske med lett utstyr er lite anvendt, men det handler mer om 
tradisjon enn elvas egnethet!

Overnatting i enkel hytte på Ogna Camping, ca 1 km unna fiskevaldet.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Ogna
Ogna Gard 
fiskevald

2 personer
3 fiskedøgn

Avtales med giver
Fra 01. jun.-10. sep

Ogna Camping 
(selvhushold)

Sted Verdi Giver Kontakt

Ogna
Rogaland

NOK 5 000 Ogna Gaard Sigbjørn Skjørestad
Tel: 990 91 242
sigbjorns@hotmail.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

mailto:sigbjorns@hotmail.com


Gaula, NFC- Norwegian Flyfishers Club

Særdeles attraktivt Gaulafiske  

Norwegian Flyfishers Club tilbyr laksefiske på de beste og mest 

klassiske valdene i Gaula. Da fisket skjer både ovenfor og nedenfor 

Gaulfossen, og med et stort antall høler 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, rett ved elvebredden på Rogstadmoen Gård, 

nær mange av de bedre 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.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Gaula 2 stenger
3 fiskedøgn

Etter avtale med
giver asap

Inkludert overnatting 
på den internasjonale 
NFC lodgen

Sted Verdi Giver Kontakt

Rogstadmoen
Gaula

NOK 20 000 Norwegian Flyfishers Club 
v/ Per Arneberg, 
www.nfc-online.com

Daniel Stephan 
Tel: 948 69 377
daniel@nfc-online.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. 2

Alle må være konsekvente eks:

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

http://www.nfc-online.com/
http://www.nfc-online.com/
mailto:daniel@nfc-online.no


Figgjo
Fiske i havkanten på mektige Jæren

Sele er den nederste delen av Figgjo, fra utløpet og ca 3 km oppover.
Sele er en spesiell fiskeplass. Landskapet minner ikke mye om tradisjonelle 
norske elvedaler med høye fjell og bratte lier, og selve elva ligner heller ikke på 
typiske norske lakseelver som haster forbi med fosser og stryk. Men Sele har 
noe annet, en magisk tiltrekningskraft som gjør at du fort taper ditt hjerte til 
plassen. Lyset på Sele varierer med døgnet, årstidene, været og havet. I det vide 
utsynet du får her vil du kunne oppleve et fantastisk lys som gir en egen 
spesiell stemning når du fisker. Sonen er berømt for sitt gode fluefiske. Fisket 
omfatter begge sider av elva, men det fiskes stort sett kun fra en side slik at en 
unngår motfiske. NB! Kun fluefiske. I juli og august er det mye smålaks og 
mellomlaks som går på elva, mens på slutten kan det komme en god del større 
laks. Innkvartering i eget anneks med oppholdsrom, kjøkken, toalett/dusj og 
soverom med 4 køyesenger følger med.  

 

Elv Antall Tidsrom Opphold

Figgjo 4 stenger
2 fiskedøgn

Avtales med giver
etter påske 2020 

Selvhushold på 
annekset ved utløpet

Sted Verdi Giver Kontakt

Sele - Jæren, 
Rogaland

NOK 14 500 AS Søndre og 

Nordre Sele laksefiskeri

Steinar Egeland, 
Tel: 913 95 475,
steinar.egeland@lyse.net
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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

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

mailto:steinar.egeland@lyse.net


Stjørdalselva Hembre Gård
August-fiske i Stjørdalselva

August-fiske kan være litt avhengig av vannføring, men det er faktisk den tiden 
av sesongen det står mest fisk på elven. Det spares mye stor fisk ved en høy 
C/R andel på Hembre både i juni og juli. Dette har man sett i de senere år ved at 
august er blitt veldig bra, også med god guiding ved Hajas Andersson. Hajas vil 
guide i to døgn og ta dere med til “lommer”som vil være vanskelig å finne uten 
den kjennskapen han har til valdet, spisskompetansen på strategier, samt 
synkegrader og fluevalg. Dette er en flott mulighet til å oppleve et drømmefiske 
i august. I de siste sesongene har største laks blitt tatt på Hembre på denne 
tiden.. 
Dere vil bo i enkeltrom på motellet, hvor alt er lagt til rette for selvhushold. Ved 
ankomst lørdag 22 august, etter innsjekk ca kl 16:00, møtes vi til kaffe og 
Beate`s laksevafler. Hembre´s guide viser så valdet og vil guide de påfølgende to 
døgn. Fisket avsluttes kl. 14:00 avreisedag.
Ekstra fiskedager/stenger kan kjøpes hvis tilgjengelig. 
Se gjerne flg. link:

https://www.youtube.com/watch?v=4mP-PR8Z6hY

Elv Antall Tidspunkt Opphold

Stjørdalselva 2 stenger
4 fiskedøgn  22 - 26 august

Selvhushold i enkeltrom
på motellet.

Sted Verdi  Giver Kontakt

Hembre Gård
Hegra

NOK 18 000 Hembre Gård v/Beate og 
Aksel Hembre i                               
samarbeid med Hajas 
Consulting

Aksel Hembre
Tel: 924 80 170
akselbeate@gmail.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. 4

Alle må være konsekvente eks:

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

https://www.youtube.com/watch?v=4mP-PR8Z6hY
mailto:akselbeate@gmail.com


Stryneelva - Kirkeeide 
i beste storlaksperiode

Kirkeeide er en vakker og variert rett i elvas midtparti med mange flotte 
høler. Her har du mulighet for å kjempe med sterk laks i vakker 
vestlandsnatur. Siste halvdel av juni er i den beste perioden for 
storlaks og hvert år tas eksemplarer på 17-18 kg. Og vann er der nok av i 
Stryn, - 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; kl. 01:00 til kl. 04:00 og kl. 13:00 til kl. 
16:00. Sjøørreten er fredet i gjeldende fiskeperiode. Laks over 75 cm er 
fredet og skal gjenutsettes.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Stryneelva 4 stenger
3 fiskedøgn

19-21 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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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. 5

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:dag.olav.skrivervik@Gmail.com
mailto:dag.olav.skrivervik@Gmail.com


Jones guide to Norway
Spennende oversatt til norsk med enestående 
originalflue bundet av Long Nguyen

Dette er så langt vi vet den første oversettelsen av klassikeren Jones Guide 
to Norway. Oversetter er Tor Larsen. Long Nguyen har gjort et enestående 
arbeid med å binde opp alle de 20 klassiske fluene som er illustrert i 
originalutgaven. Long har bundet fluene på gamlemåten, i hånden, med 
silketråd, og det er ifm boken kun laget ett eksemplar av hver flue. 
Fotograf Haugaard har tatt bilder av alle fluene, som presenteres over 
helsider i boken. 
Boken gis ut i anledning Villaksåret 2019, i 2019-nummererte eksemplarer.  
For å understreke den historiske betydningen av boken, og for å fremheve 
Long sitt kunstneriske bidrag, har Julius Ørenberg bokbinderi håndlaget 
bokser for Long sine fluer og de første 20 eksemplarene av boken. 
Bokbinderiet har tradisjoner tilbake til 1860 og lager blant annet mappe og 
mynteske til vinneren av Nobels fredspris. Hver av Long sine 20 fluer er 
bundet inn i en boks tilhørende sitt eksemplar. Hver boks er altså unik og 
finnes kun en av i verden. Redd Villaksen har bok nr 14 i en boks med flue nr 
14; "Tom Tickler" innbundet. 

Elv Antall Tidsrom Opphold

NA 1 stk Ved oppgjør NA

Sted Verdi Giver Kontakt

Auksjonen NOK 10 000 Jan Arhaug og 
Long Nguyen

NA

V
illa

ksa
u

ksjon
en

 2
0

19

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. 6

Alle må være konsekvente eks:

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



Stjørdalselva Renå gård 
Åpningsfiske! 

3 døgns fiske på Renå Gård fra mandag 1. juni kl. 00.00 - onsdag 3. juni kl. 
18.00. Full forpleining - frokost, middag og  kveldsmat samt fiske og 
opphold for inntil 6 personer. Tidlig fiske med mulighet for storlaks.
Renå Gård er plassen for deg som ønsker en opplevelse med alle de 
ingredienser man kan ønske seg på laksefiske. Fisket utøves på en 6,5 km 
lang strekning. Man kan bruke begge sider av den vakre Stjørdalselva, 
med totalt 18 høler som alle har sin sjarm. Uansett vannstand, kan fiske 
her alltid by på gode muligheter, da strekningen har god variasjon mellom 
raske og dype høler.
Som gjest på Renå Gård, bor og spiser man i den gamle, ærverdige 
Engelskbygningen der Lakselordene en gang tilbrakte sommeren.
 
hhttps://youtu.be/Avb0e3tdTQE
 
 

Elv Antall Tidsrom Opphold

Stjørdalselva 6 stenger
3 døgn

1. juni kl. 00.00 til 
3. juni Kl 18.00

Full forpleining
Engelskhuset

Sted Verdi Giver Kontakt

Stjørdal
Renå Gård

NOK 45 000 Meråker Brug
Per Hembre

Mats Jönsson 
Tel: + 47 40100839 
mats@merakerbrug.no

V
illa

ksa
u

ksjon
en

 2
0

19

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. 7

Alle må være konsekvente eks:

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

https://youtu.be/Avb0e3tdTQE
mailto:mats@merakerbrug.no


Mørrums Kronolaxfiske 

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 senest 15. februar 2020.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Mørrum 2 stenger
3 fiskedøgn

Avtales med giver
innen 15. februar 2020

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

V
illa

ksa
u

ksjon
en

 2
0

19

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. 8

Alle må være konsekvente eks:

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

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


Namsen - Seem Gård
Fluefiske etter storlaksen!

Namsen er kjent som “Elvenes dronning”, og det med god grunn. Fangstene for 
2019 gikk opp 11 % sammenlignet med 10 års snittet. Prøv fluefiske på Seem i 
Grong! På valdet tas årlig over 50 storlaks av totalt i underkant av 300 laks. Dvs. 
ca 20 % sjanse for storlaks, og ca 50% av fangstene her tas på flue. Et fantastisk 
fiske og nydelige omgivelser 
du ikke vil gå glipp av!

Fisket starter kl 16:00. Ved ankomst får kjøper omvisning på stedet og i elva! 
Overnatting i fiskehytte ved elva med enkel standard, selvhushold. 

Seem ligger 8 min kjøring fra Grong sentrum, 38 min fra Namsos lufthavn.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Namsen
Seem fisekvald

2 personer
3 fiskedøgn

Valgfritt, fra 20. juli Egen liten hytte, enkel 
standard. Selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Seem, Grong
Trøndelag

NOK 8 500 Seem Gård Yvonne og Ola Seem
Tel: 909 50 091
fiske@seemgard.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. 9

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:fiske@seemgard.no


Ingelsvatnet
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. Dato for opphold (eller i hvilken periode 
man evt kan velge) 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 6 000 Svein Eggen Svein Eggen, 
Tel: 901 49 295,
sveineggen@gmail.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. 10

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:sveineggen@gmail.com


Lakselva i Porsanger
I storlaksens rike

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 kun Alta som kan matche i 
Norge. Med tips og råd fra Egil i Grunneierforeningen, som kjenner elva ut og 
inn etter mange år, har du gode sjanser for å kvittere ut 2020-sesongens 
største laks. Det kan være vanskelig å få tilgang til fiske i Lakselv, og pakkens 
x-faktor er at dere kan fiske på alle 4 soner, alle tre dager. 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. Nygått laks får du 
helt til sesongslutt. Fiskedøgnet starter og slutter kl 18:00.
 
 

Elv Antall Tidsrom Opphold

Lakselva 2 stenger
3 fiskedøgn

Valgfritt ved avtale 
med giver innen 15.02.2020

Hytte m/selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Lakselv
Porsanger

NOK 16 000 Lakselv 
Grunneierforening

Opplysninger kommer 
senere
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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. 11

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



Oldenelva
Idyllisk laksefiske i utfordrende elv

Oldenelva er ei utfordrende, variert og spennende lakseelv. En blanding av 
rolige partier, harde stryk og dype høler. Det er etablert noen broer/ plattinger 
for forenklet transport og fiske. Elva strekker seg ca 3 km fra osen og opp til 
fossen. Elva blir forsynt med vann fra bl.a. Jostedalsbreen, slik at når 
vannstanden synker i nærliggende elver, er det alltid vann i Oldenelva.

Fisket starter og slutter ved midnatt. Kjøper fisker i en rulleringsordning der 
halve døgnet er i øvre del og resterende i nedre del. Maksimalt 6 stenger i 
døgnet i hele elva. Kun fluefiske og gjenutsetting denne perioden. Tidspunkt 
avklares med giver snarest. Gjelder to fiskedøgn fra 24-31. august 2020.
Ved ankomst får kjøper guiding i elva!

Elv Antall Tidsrom Opphold

Oldenelva
Hele elva

1-3 personer
2 fiskedøgn

Fra 24-31. aug Ikke inkludert

Sted Verdi Giver Kontakt

Olden
Sogn og Fjordane

NOK 5 000 Olden Elveeigarlag Anders Bruvoll
Tel: 995 24 511
anders.bruvoll@yahoo.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. 12

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:anders.bruvoll@yahoo.no


Gaula - Frøsethølen
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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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. 13

Alle må være konsekvente eks:

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



Alaska
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 
2020, men for ikke å risikere at lodgen er fullbooket på det tidspunkt man 
ønsker, bes kjøper å kontakte Henrik snarest for avtale tidspunkt. Om det 
passer kjøper bedre å ta turen i 2021 enn i 2020 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 63 000 Henrik Wessel 
talkeetnafishinglodge.com

Henrik Wessel.
Tel: +1 907 799 8500
alaskasafari@yahoo.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. 14

Alle må være konsekvente eks:

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

http://talkeetnafishinglodge.com
mailto:alaskasafari@yahoo.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 01. 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. 15

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

Avtales med giver Hytte ved elva 
eller camping

Sted Verdi Giver Kontakt

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


Orkla - Midtre og Øvre Ekli
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 3. juli og det andre på Øvre Ekli 4. juli.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Orkla 4 stenger
2 fiskedøgn

3. juli kl.12:00 - 
5. juli kl. 12:00

Overnatting på Bårdshaug 
Herregård, Orkanger. 
Frokost inkludert.

Sted Verdi Giver Kontakt

Orkdal, 
Sør-Trøndelag

NOK 29 000 www.facebook.com/
eklivalda
www.baardshaug.no

Maria Eikli 
Tel: 971 15 986 
maria.eikli@gmail.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. 16

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

http://www.facebook.com/eklivalda
http://www.facebook.com/eklivalda
http://www.baardshaug.no
mailto:maria.eikli@gmail.com


Lærdal Hauge
Sjøørret og laks i fantastisk vakre omgivelser

Hauge, i nedre del av Lærdalselva, byr på en rekke flotte høler. Her 
finnes både stor sjøørret og laks. Fisket er fra begge sider av elva. 
Den nederste hølen er nedre del av Rock med brekket ut over 
terskelen.  Rock ligger i gangavstand fra Hauge gård. Neste høl 
oppstrøms er Robinson som er svært produktiv på sjøørret. 
Grønnebank på oversiden er kjent som en av elvas aller beste 
sjøørrethøler og har en fin gapahuk. Innløpet til Grønnebank er 
Hegg, rettens beste sted for laks. Det går hengebru over Hegg. Alle 
hølene fra Robinson og oppover kan dermed fiskes fra riksveisiden.. 
Neste høl er Guri, oppstrøms hengebrua. Fiskes fra hyttesiden. 
Hølen ovenfor er Horse. Innløpet er bra etter laks. Deretter kommer 
Blackpool, må fiskes fra riksveisiden. Siste høl er Vallendal som 
deles annenhver dag med Molde. Hyggelig og bra innkvartering i 
Sunnivahuset med sengeplass for inntil 6 personer. Sengetøy er 
inkludert. Tørrfluefiske etter stor ørret viste seg i 2018 å være 
særdeles effektivt. Det ble tatt mange flotte fisker på 3 - 5 kg. Og de 
finnes mye større.
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Nr. 17

Elv Antall Tidsrom Opphold

Lærdalselva 4 stenger
4 fiskedøgn

19 aug. kl 14.00 –
23. aug. kl 11.00 

Selvhushold i 
Sunnivahuset

Sted Verdi Giver Kontakt

Hauge NOK 40.000 Njål Kaardal Golf Njål Kaardal Golf
Tel: +47 41173910
golf86@me.com

mailto:golf86@me.com


Repparfjordelva
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. 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
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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. 18

Alle må være konsekvente eks:

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

http://www.vfjff.no
mailto:sivert1963@hotmail.com


Stjørdalselva - Skjerva Lodge
Nyhet: Fiske på Skjerva Lodge!

Dette er første gang Skjerva Lodge er med på å donere til Villaksauksjonen, 
så dette er en unik sjanse.
Valdet ligger ca 15 km fra Stjørdal og er ca 2 km langt fordelt på 2 
strekninger: Ingstadnes og Ingstad Østre. Skjerva Lodge tilbyr en fantastisk 
variert strekning for én fluefisker, med mange spennende kulper, strømmer 
og brekk. 

Gården som er av gammel klassisk stil ligger 150 m fra elven, så det er ikke 
behov for bil.
 
Det blir servert frokost, niste og nydelig 3 retters middag, - basert på lokale 
råvarer. Sengetøy og håndklær er inkludert, og man bor i enkeltrom. Det er 
guide på lodgen og det vil være opp til 5 andre fiskere på plass. Her er det en 
god avslappet stil hvor fisket står i fokus!
 
https://vimeo.com/220992905

Elv Antall Tidsrom Opphold

Stjørdalselva
Skjerva Lodge

1 stang 
6 fiskedøgn

Tidspunkt: Uke 31
Ankomst Søndag 26 juli 13.00. 
Avreise Lørdag 1 August 12:00

Fokost, lunchniste og 
tre retters middag. 
Enkeltrom på lodgen

Sted Verdi Giver Kontakt

Norge
Stjørdal

NOK 15 000 Familien Kyllo, Jon Martin 
Schiefloe og Patrik Daugaard 

Patrik Daugaard, 
Tel: 0046 (0)70 2550 934, 
e-mail: patrikdaugaard@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. 19

Alle må være konsekvente eks:

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

https://vimeo.com/220992905
mailto:patrikdaugaard@me.com


Sverige - Örekilsälven
Svensk laks - kun 2 timer fra Oslo

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

Örekil 2 stenger 
2 døgn

Avtales med giver
Muligheter for 
forlengelse

Brålands Gård
Overnatting i annekset
med selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Sverige NOK 5 000 Per Nyqvist og
Fina Kuikka
Brålands Gård

Per Nyqvist
Tel: +46-734103610
mrpernyqvist@gmail.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. 20

Alle må være konsekvente eks:

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

http://www.orekil.com/
mailto:mrpernyqvist@gmail.com


Årøyelvi                                      
Historisk sus og 180 år Sportsfiske-jubileum 1840-2020

Siden midten av 1800-tallet har det vært drevet sportsfiske i Årøyelvi, 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 Olsens egenskaper som kokk, med måltider basert på lokale råvarer, 
er alene verdt et opphold. Årøyelvi 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 bro-konstruksjoner 
(Platforms of Despair), gjør fiskeopplevelsene både utfordrende og 
nervepirrende. De siste sesongene har vært svært bra og ny laks kommer hele 
sesongen. Mange store lakser er landet – også sent i sesongen. I elven 
praktiseres gjenutsetting av all laks. Siden sesongen i Årøy nå er utvidet så vil 
også sjøørreten være på plass. Elvene i Sogn er kjent for stor sjøørret. 
Vi anbefaler kjøper også å ta med utstyr og fluer tilpasset sjøørret og forsøke 
dette spennende fisket når det går mot natt. Man kan få seg en hyggelig 
overraskelse og en god fight i mørket. Lodgen og maten i Årøy er av særdeles 
høy standard. Kjøper disponerer 4 enkeltrom med egne bad med varmekabler. 
1 guide er med gjestene under hele oppholdet.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Årøyelvi 4 stenger
3 fiskedøgn

1-3.september 2020. 
Innsjekk 31.8, kl 20:00. 
Utsjekk 4.9 etter frokost..

Eksklusiv fiskelodge med alle 
måltider inkludert. Guide, 
enkeltrom med bad. Egen 
alkohol medbringes.

Sted Verdi Giver Kontakt

Nær Sogndal, 
Sogn og Fjordane

NOK 115 000 Nina og Knut
Munthe Olsen, 
www.aaroyriver.no

Nina og Knut Munthe Olsen. 
Tel: +47 922 26 137 
knut@aroygard.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. 21

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

http://www.aaroyriver.no/
http://www.aaroyriver.no/


Drammenselva
Blant landets beste lakseelver målt etter 
fangst/kilo de siste 10 år

I september i år ble det tatt eventyrlige fangster. 3 valgfrie 
sammenhengende fiskedøgn for inntil 4 personer på alle sonene blå øst – 
blå vest – fluesonene – gul sone i hele den valgte perioden. 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 der det kun er tillatt med fluefiske. 
En fiskeguide vil presentere de forskjellige fiskeplassene og gi tips og råd. 
Fisket gjelder kortsoner der man fisker sammen med andre – dog selges 
det et begrenset antall kort. På www.hellefossen.no finnes nærmere 
informasjon, sonekart osv.
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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. 22

Alle må være konsekvente eks:

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

Elv Antall Tidsrom Opphold

Drammenselva 4 stenger
3 fiskedøgn

Avtales med giver Kjøper ordner selv

Sted Verdi Giver Kontakt

Hellefossen NOK 12 500 Hellefossen Elveeierlag 
og Østsiden Jeger og 
Fiskerforening

Geir Nyhus, 
Tel: 911 08 826
gyro64@online.no

http://www.hellefossen.no/


Stryneelva -Ytreeide
Vilt og vakkert

Bergen Sportsfiskere har vært så vennlige å gi oss disse døgnene på sine retter 

i Stryneelva på Ytreeide som ligger midt i smørøyet. En 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: 15. juni – 15. august. 

All sjøørret er fredet og skal gjenutsettes. Innkvartering er ikke inkludert, men 

Bergen Sportsfiskere har tilgjengelig en flott hytte like ved elven. Den koster 

800 kr. pr døgn. Fisket starter kl.16:00. Det er fredning fra 13:00-16:00 hver dag 

og 02:00-05:00 hver natt. Fisket avsluttes kl.13:00 avreisedagen. 

Elv Antall Tidsrom Opphold

Stryneelva
Nedre del

4 stenger
2 fiskedøgn

Kjøper avtaler tidspunkt 
med giver så snart 
som mulig

Kjøper ordne selv

Sted Verdi Giver Kontakt

Ytreeide, 
Stryn Nordfjord

NOK 4 000 Bergen Sportsfiskere,  
www.bergensportsfiskere.
no/elver/loen-laks-
og-sjrrett

Arne Larsen 
Tel: 909 18 047 
bskontor@sportsfiskere.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. 23

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

http://www.bergensportsfiskere.no/elver/loen-laks-og-sjrrett
http://www.bergensportsfiskere.no/elver/loen-laks-og-sjrrett
http://www.bergensportsfiskere.no/elver/loen-laks-og-sjrrett
mailto:bskontor@sportsfiskere.no


Lakselva i Porsanger
Stangnes Lodge

Alle fluefiskeres våte drøm er å oppleve å kroke en av kjempelaksene som hvert 
år finner veien tilbake til Lakselva. Heggøy Aktiv åpnet i 2019 en helt ny lodge 
som ligger nært elven på sone 2. Man fisker på lodgens fire forskjellige og 
varierte retter på sone 1 og 2. Alle rettene kan fiskes på alle vannstander,
 fra helt lav til stor elv. Alle rettene er ensidig fiske.

Lodgen ligger kun 5 minutters gange fra elva. Den har 4 dobbeltrom med bad 
og egen inngang fra bakkeplan. Felles og godt utstyrt kjøkken basert på 
selvhushold, men med beliggenhet nært Lakselv sentrum er det om ønskelig 
sikkert mulig å ordne med cateringtjeneste. Lodgen har et stort og trivelig felles 
oppholdsrom. Anbefalt antall fiskere er fire, men det er sengeplass til åtte. Om 
ytterligere fiske i tillegg til de fire tilhørende rettene skulle ønskes anbefales at 
man søker om fiskekort på Lakselvas flotte kortvald. Søknad 
kan sendes til: https://www.scanatura.no/webshop/?FiskeKort=10 .
Det anbefales å leie bil og at man er ute i god tid med dette. Ankomst og 
avreise på søndag, på tidspunkt som måtte passe kjøpers reiseplaner. 

Det samme gjelder start og stopp for fisket. 

Elv Antall Tidsrom Opphold

Lakselva
Stangnes

4 stenger
(se tekst)
7 fiskedøgn

21-28.juni 2020 Selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Porsanger
Finnmark 

NOK 100 000 Heggøy Aktiv AS Kontaktperson:
Rene Ertbølle Gerken
reg@oldero.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. 24

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

https://www.scanatura.no/webshop/?FiskeKort=10
mailto:reg@oldero.no


Vestre Jakobselv
Flott og god lakseelv på Varangerhalvøya

Dette er virkelig en godbit. Fisket for 2020 er allerede helt utsolgt, men vi har 
fått en generøs gave på 2 stenger i 2 dager midt i toppsesongen. 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 ordnes ved å henvende seg til Vestre Jakobselv 
camping, www.vj-camping.no,
epost: siren@unike.net, Tel: 913 65 856
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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. 25

Alle må være konsekvente eks:

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

Vestre Jakobselv 2 stenger
2 fiskedøgn

Avtales med giver Selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Vestre Jakobselv NOK 5 000 Vestre Jakobselv JFF Willy A. Pedersen
vestrejjff@gmail.com

http://www.vj-camping.no/


Syltefjordelva
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 
siste årene har laksefisket tatt seg kraftig opp og fangstene har ligget på 
rundt 5 tonn, fangsten i 2019 var 6,5 tonn og snittvekt på 2,9 kg. 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. 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.
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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. 26

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

Syltefjordelva 2 stenger
5 fiskedøgn

Avtales med giver Kjøper ordner selv

Sted Verdi Giver Kontakt

Finnmark NOK 6 000 Båtsfjord Jeger og 
Fiskeforening 
bjfjff.wordpress.com/

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

https://bjfjff.wordpress.com/
https://bjfjff.wordpress.com/


Kongsfjordelva
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 rifling 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. 
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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. 27

Alle må være konsekvente eks:

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

Sigve Frantzen, 
leder i Berlevåg JFF
Tel: 413 59 446 
sigvefr@online.no

http://www.kongsfjordelva.no/bjff
http://www.kongsfjordelva.no/bjff


Målselv
Den beste lakse- og sjøørretelva i Troms

Målselva har de siste årene vært blant de 10 beste i landet når det gjelder 
fangst av laks og sjøørret. Det er tatt ca. 13 tonn laks og 3 tonn sjøørret i 
gjennomsnitt de siste årene. Elvestrekningen er totalt rundt 13 mil lang. 
Målselvfossen ligger om lag 4 mil fra sjøen og Rundhaug ligger et par mil 
ovenfor fossen i elvestrekning. 

2 stenger med fiske i kortsonen under Målselvfossen. 
2 stenger med fiske ved Åsland, mellom Rundhaug og Øverbygd.
Overnatting på Rundhaug Gjestegård med full pensjon i 2 døgn.
Overnatting på Bardufoss Hotell med full pensjon i 2 døgn.
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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. 28 

Alle må være konsekvente eks:

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

Elv Antall Tidsrom Opphold

Målselv 2 stenger
4 fiskedøgn

4 døgn, 20.-30.juli
Avtales med giver

4 døgn med full pensjon

Sted Verdi Giver Kontakt

Målselvfossen
(kortsona) og
ved Åsland

NOK 20 000 Tor Arne Aasland,
Målselvfossen 
Elveeierlag,
Rundhaug Gjestegård

Odd-Helge Utby
Tlf: 915 35 921 
odd-h-ut@online.no 

mailto:odd-h-ut@online.no


Gaula - Valdøyan/Valdum
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 1500 meter vald med fiske på begge sider av elva. Det er 
gangavstand til fisket og hytta ligger ca 30 meter fra elvebredden. Valdet er 
godt egnet for forskjellige typer redskap og har gjennom en årrekke vært ett 
av Gaulas beste. 

 

Elv Antall Tidsrom Opphold

Gaula 2 stenger
7 døgn

Juli eller august Selvhushold 
i hytte

Sted Verdi Giver Kontakt

Lundamo NOK 13 000 Unni Nordhammer Unni Nordhammer
Tel: 926 04 952
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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. 29

Alle må være konsekvente eks:

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



Suldalslågen
Eksklusivt laksefiske i prime time

Endelig kan vi presentere laksefiske på Mo Laksegard i Suldalslågen. Et 
virkelig flott sted i ei elv som de siste årene har levert om lag 1000 laks i 
sesongen. Sesongen 2019 var 14 % bedre enn 10 års snittet, og hele 48 % 
var 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 elv for inntill 4 fiskere. Ingen andre 
fiskere på strekket. 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 26. juli.
Ved ankomst får kjøper omvisning på stedet og i elva!

Elv Antall Tidsrom Opphold

Suldalslågen
Hoftun fiskevald

4 personer
3 fiskedøgn

26.-29. Juli Øyanes, hytte ved 
elvebredden (selvhushold)

Sted Verdi Giver Kontakt

Suldalslågen
Rogaland

NOK 15 000 Mo Laksegard Bjørn Mo
Tel: 970 42 825
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. 30

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:post@molaks.no


Saltdalselva
Dronninga i nord

Vakre Saltdalselva er kjent som en fin fluefiske-elv, men er egnet for alle typer 
redskap. I pakken inngår tre døgns fiske med opphold på sjarmerende hytte. 
Åpningsuka er alltid attraktiv. I midten av juli står det fisk oppover hele elva. 
Dere fisker på Øvre Saltdal - en 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.

Inkludert i pakken er overnatting på en sjarmerende hytte på Storjord, 50 
meter fra elva. Man kan kjøre helt frem til hytta. Hytta har 2 soverom, er 
50 m2 og har strøm og vedovn, toalett, dusj og enkelt kjøkken. Middag er 
inkludert på Turistsenteret som ligger 10 minutters vandring fra hytta.
Kommer du langveisfra er det Bodø eller Mo i Rana som er de nærmeste 
flyplassene, hhv. 1,5 og 2 t. biltur unna Saltdal.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Saltdalselva 2 stenger
3 fiskedøgn

15-17. juli I hytte v/elva

Sted Verdi Giver Kontakt

Saltdal 
Nordland

NOK 12 000 Saltdal elveeierlag Roger Ingvaldsen
Tel: 990 91 551
post@saltdalselva.no

V
illa

ksa
u

ksjon
en

 2
0

19

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. 31

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:post@saltdalselva.no


River Spey
Easter Elchies i «prime time» og  privat 
omvisning på Glenfarclas Destilleri 

 Våren i Skottland er en gylden mulighet til å utvide fiskesesongen. 
Easter Elchies har svært begrenset tilgang, da eier stort sett fisker selv.

Du får her en særdeles sjelden mulighet til vårfiske med flue etter laks og 
sjøørret på et av de mest produktive vald i nedre del av Spey. Det er 10 høler, alle 
med en klassisk miks av stryk som Lower Dip, nydelige strømmer og dypere 
holding pools som Redcraig & Fiddich. På normal vannstand dekkes hølene med 
stenger på 13-14 fot. Bildet viser Redcraig med hytte, som gjestene disponerer 
under fisket. Hytta er ment brukt til hvile og matlaging og kan ikke brukes til 
overnatting.

I landsbyen Craigellachie er det hyggelige puber/serveringssteder samt varierte 
overnattingsmulighet med kort avstand til fisket. I pakken er det lagt inn en 
privat omvisning med innlagte smaksprøver på Glenfarclas Distillery. Fra Norge 
er fly til Aberdeen og leiebil videre best..
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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. 32

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

Spey 4 stenger 
6 døgn

Prime time 
18 mai kl 09.00 
til 23 mai midnatt.

For kjøpers regning. Giver hjelper 
gjerne til med å anbefale og 
kontakte overnattingssteder.

Sted Verdi Giver Kontakt

Easter Elchies NOK 60.000 Jim McCaig Jamie McCaig 
Tel: +447595278903
jamie@asbl.co

 

mailto:jamie@asbl.co


Stryneelva Bø - Årheim
Laks i vakre Styneelva, nedre elv

Nedre Stryneelv er en spennende streking i nedre del av elven. Den 
påvirkes sterkt av døgnvariasjonene høyvann og lavvan gir. Stryn har 
normalt god vannstand gjennom hele sesongen, - også i tørkesomre. 
Siste halvdel av juni er perfekt for fiske etter storlaks. Hvert år tas det fisk 
på 17-18kg. Også noen storinger. Du disponerer en variert strekning som er 
ca 1,5 km lang, begge sider av elven. Strekningen byr på mange spennende 
fiskeplasser og høler. Fra berømte Skjolden øverst i flo- og fjæresonen og 
ned til Årheimsøy. Strekningen passer for  4 stenger.
Fisket starter og avslutter kl. 18:00. Nattfredning kl. 01:00 - 04:00. 
Sjøørreten er fredet og skal gjenutsettes. Laks over 75 cm er også fredet. 
Kjøper må selv ordne med innkvartering. Vi anbefaler hyggelige Visnes 
Hotel En opplevelse!

Elv Antall Tidsrom Opphold

Stryneelva 4 stenger
3 fiskedøgn

25-27 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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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. 33

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:dag.olav.skrivervik@gmail.com


Vefsna
Ville Vefsna i Nordland     

Vald 9 Ramnåga/Eiterstraum ØST har en total strandlinje på 3 km og det er god 
variasjon på dybde og strømkanter, kulper og stryk. Valdet er veldig godt egnet for 
fluefiske og slukfiske. Hvis noen ønsker å prøve tradisjonelt båtfiske med roer 
kan vi tilby det. 

På Eiterstraum gård er det tilrettelagt for overnatting i nyrenoverte lokaler, i 
gårdens frittliggende Eldhus, som ble pusset opp i 2018 og leies nå ut som 
selvhushold for inntil 3 personer. Eldhuset består av et allrom med sovealkove, 
kjøkkenkrok og oppholdsrom i tillegg til bad med toalett og dusj. Sengetøy og 
utvask er alltid inkludert.

Et steinkast unna elva er det også satt opp en grillstue som står til fiskernes 
disposisjon.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Vefsna 2 stenger
3 døgn

Valgfri 
Kontakt giver før jul

Eiterstraum gård, 
selvhushold i Eldhuset

Sted Verdi Giver Kontakt

Vald 9 ØST: 
Ramnåga/
Eiterstraum

NOK 9 000 Per Tomas Eiterstraum, 
Grethe Sætermo, Anne Britt 
Ravnå, Per Forsjord 

Per Tomas Eiterstraum
Tel: 48 27 89 87
p-eit@hotmail.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. 34

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:p-eit@hotmail.com


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! 
Forvaltningslaget tilbyr fiske i to døgn for fire personer i perioden 4-5. 
juli. Første døgn i sone 4 og andre døgn i sone 3. Det følger med 
overnatting donert av Fru Haugans Hotel i Mosjøen. De har en hytte ved 
Fustvatn som man kan bo i. Hytta ligger et par kilometer ovenfor 
laksetrappa, så det er greit å ha bil. Til orientering fisket Gerhard Schive 
i sone 3 (etter å ha fått tilslaget på forrige Villaksauksjon) og fant en 
høl som han sa han trodde måtte være «Guds gave til fluefiskeren».

Elv Antall Tidsrom Opphold

Fusta
Sone 3 og 4

4 stenger
2 fiskedøgn

4-5. juli Hytte

Sted Verdi Giver Kontakt

Vefsn NOK 7 000 FUSAM Eilert Hatten
Tel: 416 17 517
eileha@online.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. 35

Alle må være konsekvente eks:

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

Fusta                                 

mailto:eileha@online.no


Aurlandselven                           
Fiske i Norges vakreste dal
     

En av Norges mest tradisjonsrike og vakreste sjøørretelver i Norges vakreste dal.  
Klassisk tørrfluefiske og nattfiske etter stor sjøørret. Ankomst 8. juli. Knutestova 
står klar for innflytting kl. 18:00. Det er selvhushold. Utflytting innen kl. 14:00 11 
juli.
Fisket starter 8. juli kl. 20:00 og avsluttes 11. juli kl. 14:00. Fisket skjer på 
legendariske vald som Osen, (utløpet av Vassbygdvann på begge sider), Tero 
(Aaberge) og Trolløyna.
Laksen er fredet og skal settes tilbake. Fangstbegrensninger på sjøørreten. Kjøper 
må selv sette seg inn i reglene. Vi oppfordrer til at alle store sjøørreter settes 
tilbake da disse er ytterst viktig for gytebestanden.

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=8C58lv5rFZs&fbclid=IwAR3q
VARHb-6sFPTkFi-qHNoi0_6AUq8QLEyxwAwqeMl7kJoSO897jiFD7do&app=desktop  

Elv Antall Tidsrom Opphold

Aurlandselva 4 stenger
3 døgn

8 - 11 juli 2020 Knutestova på 
Tero gard (Aaberge) 

Sted Verdi Giver Kontakt

Aurland
Sogn og 
Fjordane

NOK 14 000 Tero Gard med alle 
grunneigare på Tero i 
Aurland og 292 
Aurland ved Bjørn Vike

Tero Gard v/Ole Kristian Åsarmoen: 
tero@epost.no
Tel: 482 72 742 
og 292 Aurland v/Bjørn Vike: 
bjørn.vike@gmail.com 
Tel: 480 95 468
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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. 36

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

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=8C58lv5rFZs&fbclid=IwAR3qVARHb-6sFPTkFi-qHNoi0_6AUq8QLEyxwAwqeMl7kJoSO897jiFD7do&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=8C58lv5rFZs&fbclid=IwAR3qVARHb-6sFPTkFi-qHNoi0_6AUq8QLEyxwAwqeMl7kJoSO897jiFD7do&app=desktop
mailto:tero@epost.no
mailto:rn.vike@gmail.com


Ogna - Ualand 
Sjarmerende laksefiske i Rogaland

Variert med fosser, stryk og lange høler i mellom. Passer for alle typer 
redskap. Har i alle år vært blant elvas mest populære strekk og er i 
tillegg en meget idyllisk plass.

Elva responderer raskt på nedbør, og det er en fordel å se an 
værmeldingen før man bestiller kort. Mest brukte redskap i elva er flue 
og dupp, men det fanges mye fisk på sluk, spinner og mark. Fluefiske 
med lett utstyr er lite anvendt, men det handler mer om tradisjon enn 
elvas egnethet!

Overnatting i enkel fiskehytte ved elvekanten. Her er det ingen luksus 
som strøm og boltreplass, men ideell plassering for å fiske mye!

Elv Antall Tidsrom Opphold

Ogna
Ualand 
fiskevald

2 personer
3 fiskedøgn

Avtales med giver
Fra 01.06.-10-09

Enkel fiskehytte 
ved elva, uten strøm 
(selvhushold)

Sted Verdi Giver Kontakt

Ogna
Rogaland

NOK 5 000 Jæren jakt- og 
fiskerforening

Svein Åge Haarr
Tel: 930 25 124
sveinagehaarr@yahoo.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. 37

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:sveinagehaarr@yahoo.no


Namsen - Grande Gaard
Fluefiske etter storlaksen!

Namsens fangster for 2019 gikk opp 11 % sammenlignet med 10 års 
snittet, og hele 13 % av totalfangsten ble tatt på Grande. Prøv fluefiske på 
Grande i Overhalla! Grande Gaard er Namsens største rettighetshaver og 
tilbyr fiske på 6 vald og over 6 km med variert fiske. Mange fine og 
varierte fluestrekk å velge mellom.

Fisket starter og slutter ved midnatt eller kl 12:00. Ved ankomst får kjøper 
omvisning på stedet. Overnatting i hus/ hytte/ leilighet, moderne 
standard, selvhushold. 

Grande Gaard ligger 22 min kjøring fra Namsos lufthavn.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Namsen
Grande Gaard

2 personer
2 fiskedøgn

Valgfritt, august Hus/ hytte/ leilighet,, 
moderne standard. 
Selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Grande, Overhalla
Trøndelag

NOK 6 000 Grande Gaard Anne Ovidie Hagerup
Tel: 918 53 061
anne.ovidie@namsen.net 

V
illa

ksa
u

ksjon
en

 2
0

19

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. 38

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:anne.ovidie@namsen.net


Numedalslågen 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. Sesongen for Numedalslågen 2019 
utmerket seg på landsbasis, med 31 % oppgang fra 10 års snittet. Og 
Brufoss-fisket sto i år for 14 % av totalfangsten, både når det gjelder antall og 
vekt.
 
Gul sone: kl 05:00-14:00. Rød sone: kl 14:00-23:00. Blå sone: 00:00-24:00.
Ved ankomst Brufoss Hytte- og Laksesenter vil kjøper få omvisning og 
veiledning. Overnatting i et av senterets moderne hytter på 50 kvm, like ved 
elva. Utvask og sengetøy inkludert. 

Kun ca 1 time kjøring fra Oslo, og 45 min fra Sandefjord (Torp).

Elv Antall Tidsrom Opphold

Numedalslågen 4 stenger
2 fiskedøgn

2 døgn i juli 2020 
Avtales med giver

Hytte, moderne 
standard, selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Brufoss
Gul, rød og 
blå sone

NOK 13 000 Brufossfisket
Brufoss Hytte- og 
Laksesenter

Brufoss Hytte- og Laksesenter
Tel: 401 93 609
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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. 39

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
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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. 40

Alle må være konsekvente eks:

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

Argentina - Rio Gallegos 
Fiske i verdensklasse etter stooor sjøørret

Estancia Las Buitreras ligger ved Rio Gallegos, en av verdens beste elver for 

«sea run brown». Med 40 kilometer tilgjengelig elv med fiske fra begge sider 

og mer enn 50 navngitte høler, gir dette svært god plass for inntil 12 stenger 

per uke. Terrenget og elven varierer mellom dype høler med bratte 

skråninger og hurtig rennende strømmer med store stener. Fisket er 

utfordrende og man angriper elven med ulike teknikker. I kombinasjon med 

et inspirerende fjellandskap gjør dette Las Buitreras til et av de mest 

spektakulære fiskeområdene I Patagonia. Guidene snakker flytende engelsk 

og spansk og er svært dyktige kasteinstruktører. De lærer gjerne bort noen 

lokale triks og fisketeknikker. I lodgen serveres frokost, lunch og middag 

med fokus på lokal mat. Alle måltider, snacks og drikke – samt gode 

Argentinske viner og øl er inkludert. Rekordfisken for lodgen er 14,2 kilo / 31,5 

lbs. Reddvillaksen kan være behjelpelig med tips  om flyvninger, hotell i 

Buenos Aires og lokale flyvninger. Vi har vært der, det var helt supert, dette 

kan vi. 

Info:https://www.dropbox.com/s/17qzgqoyc88hwyb/The%20Blakely%20Testi

monial-master.mp4?dl=0
Elv Antall Tidsrom Opphold

Rio Gallegos 1 stang, 6 døgn

Mulig å ta med 1-2 

co stenger, 25 % 

rabatt på disse

Ankomst Rio Gallegos 7. mars 

formiddag, avreise 14.mars 

morgen 

Estancia Las Buitreras /

All Inclusive Patagonia 

Style Lodge

Sted Verdi Giver Kontakt

Argentina

Southern 

Patagonia

NOK 61 000 Solid Adventures – 

Christer och 

Rickard Sjöberg 

www.solidadventures.com

Tel: +46761662629

info@solidadventures.com

https://www.dropbox.com/s/17qzgqoyc88hwyb/The%20Blakely%20Testimonial-master.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/17qzgqoyc88hwyb/The%20Blakely%20Testimonial-master.mp4?dl=0
http://www.solidadventures.com/
http://www.solidadventures.com/


Eidselva
Fantastisk fluefiske-elv

Alsaker fiskevald står til din disposisjon første helga i juli 2020. Elva sitt 
beste vald! Et nydelig sted for fluefiske. Eidselva er kjent for å være ei 
storlakselv med krystallklart vann, særlig tidlig i sesongen fordi det ikke er 
tilsig fra brevann. Elva har sitt utløp fra Hornindalsvannet og strekker seg 
ned til Eidsfjorden i Nordfjordeid. 

Fisket er på Alsaker fiskevald, 1.7 km elv i sone 2. Totalt 6 stenger på valdet. 
Fisket starter og slutter kl 14:00. Motfiske, men det er ikke problematisk. 
Overnatting i fiskehus som ligger 100 meter fra elva. Selvhushold, som holder 
god og moderne standard. 

Ved ankomst får kjøper omvisning på stedet og guiding i elva!

Elv Antall Tidsrom Opphold

Eidselva
Alsaker fiskevald

2 personer
2 fiskedøgn

3-5. juli Eget stort hus 100 
meter fra elva, 
selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Nordfjordeid
Sogn og Fjordane

NOK 4 000 Eid Elveeigarlag Jørgen Langeland
Tel: 416 30 412
Jorgen.Langeland@mattilsynet.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. 41

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:Jorgen.Langeland@mattilsynet.no


Otra
Laksefiske i kaptein Sabeltanns rike

Otra er en av de beste lakseelvene på Sørlandet og inne på Norges topp 15 elver 
målt i antall laks. Takket være stabil og god vannføring er elva fiskbar gjennom 
hele sesongen. Erfaring viser likevel at de største fangstene skjer i siste halvdel 
av sesongen. Giver har derfor reservert noen augustdager 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:
• 1 dag på sone 5B Rød. (sone med begrenset kortsalg)
• 1 dag på sone 4C Holmane. (sone med begrenset kortsalg)
• Alle 3 dager kan man også fiske på sone 5A Blå. (åpen sone v/Otra House)
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.
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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. 42

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

Otra 4 stenger
3 fiskedøgn

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

Selvhushold i 
Otra House

Sted Verdi Giver Kontakt

Kristiansand
Agder

NOK 10 000 Otra Laxefiskelag og 
Vennesla Jeger- og 
Sportsfiskerforening

Harald Endresen, 
Tel: 474 65 203 
haendres@online.no



Loenelva 
Spennende fiske i buldrende breelv

Bergen Sportsfiskere har vært så vennlige å gi oss disse døgnene på sine retter 

i Loenelva, en buldrende, og temperamentsfull breelv med mange spennende 

fiskehøler. Som et vakkert smykke renner elven sine tre kilometer fra Lovatnet 

og ned til fjorden. Elven er en klassisk vestlandselv med raske partier og 

enkelte roligere høler. Elven har en fantastisk beliggenhet mellom trange fjell i 

en frodig dal. Laksen ankommer elven tidlig på sommeren. Jo varmere dager 

desto tidligere kommer laksen. Den tidlig vandrende laksen er relativt grov, 

med en snittvekt på 8-10 kilo, med enkelte eksemplarer på 15-18 kilo. Sesong 

(forbehold om endring): Laks: 15. juni – 15. august. Sjøørret til 31. august.

Elvens skiftende karakter innbyr til et variert fiske for enhver smak. Her finner 

alle fiske-entusiaster sine favoritthøler, enten man fisker med flue, mark eller 

spinner. Overnatting på camping eller hotel ordnes selv. Sesong (forbehold om 

endring): Laks: 1. juli – 15. august, Sjøørret: 1. juli – 31. august. 

Elv Antall Tidsrom Opphold

Loenelva
Sone 2

4 stenger 
3 fiskedøgn

Kjøper anmodes om 
å avtale tidspunkt med 
giver så snart som mulig

Kjøper ordner selv

Sted Verdi Giver Kontakt

Nordfjord NOK 4 000 Bergen Sportsfiskere,  
www.bergensportsfiskere.no
/elver/loen-laks-og-sjrrett

Arne Larsen 
Tel: 909 18 047 
bskontor@sportsfiskere.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. 43

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

http://www.bergensportsfiskere.no/elver/loen-laks-og-sjrrett
http://www.bergensportsfiskere.no/elver/loen-laks-og-sjrrett
mailto:bskontor@sportsfiskere.no


Nærøydalselven
Laks og sjøørret i krystallklar elv

Krystallklare Nærøydalselven slynger seg nedover dalen til den når sjøen i 

Gudvangen, innerst i Sognefjorden. Storslagen vill natur og en elv som byr på 

det meste av utfordringer for en fisker, enten du er ute etter laks eller 

sjøørret. Fiskebestanden har tatt seg imponerende opp etter at nåværende 

leietakere innførte strenge fangstbegrensninger. Skulle det være lite vann er 

et godt tips å “dappe” en Sunray i hvitvannet i innstrømmene. Det er som 

regel der laksen står under slike forhold. Et fantastisk spennende fiske som 

gir resultat - gang etter gang - for de som praktiserer dette. Elven huser både 

stor laks og sjøørret. Rotasjonsfiske  sammen med andre fiskere på elvens 

beste vald. Fiskerne må selv ordne med innkvartering. Tidspunkt for fisket vil 

være mellom 20. juli og 31. august og må avtales med kontaktperson innen 

31.12.2019. Flue, sluk og markfiske er tillatt.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Nærøydalselven 2 stenger
3 fiskedøgn

Se tekst Må selv ordne 
innkvartering

Sted Verdi Giver Kontakt

Gudvangen NOK 13 000 Fjordperla AS
(Jonny Kaupang),
Norsk Villaksbevaring AS 
v/Klouman, Myhre, Spiten

J.Kaupang
Tel: 970 77 999
jkjk@online.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. 44

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:jkjk@online.no


Aa-elva
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 innløpet i Nedre Aa-vatnet og 
helt ned 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 16 kg 
på tørrflue der en gang! Selvhushold og innkvartering på enkeltrom 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 og bo 
sammen med andre fiskere. Sandane Flyplass ligger en drøy halvtime fra 
elva. Fisket starter lørdag kl. 17:00 og avsluttes tirsdag kl. 17:00.

Elv Antall Tidsrom Opphold

Aa 2 stenger 
3 døgn
(kun flue)

Prime time 
28 - 31 juli

På Fiskerhytta, 
selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Hyen i Nordfjord NOK 15 000 Norsk Villaksbevaring 
Klouman, Myhre 
og Spiten

Pål Klouman. 
Tel: 474 15 312,
klouman@online.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. 45

Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:klouman@online.no


Stjørdalselva Einang Gård
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

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. 46
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Alle må være konsekvente eks:

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

mailto:gunnareinang@hotmail.com


Gaula - Frøsethølen
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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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. 47

Alle må være konsekvente eks:

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



Lakselva er for fiskerne som drømmer om rekordlaksen fanget på flue. 
Soldatnes Laksevald er et storlaksevald, med mulighet for å kroke laks 
på +20 kg. I tillegg til fisket er det leirlivet som står i høysetet. Man bor 
og lever ved elven,  og sitter og spiser få meter fra bredden mens man 
kan følge med på alt som skjer.  Overnatting i campingvogn 30 m fra 
elvebredden, med komfortable innretninger som forbrenningstoalett, 
fryser, kjøleskap, strømaggregat, innlagt vann, gassgrill, lavvo, bord og 
benker. 

Valdets rekord er en laks på 137 cm estimert til 25 kg fanget i 2011 i 
Stueneskulpen. Valdet er “Fly only” og "Single bank fishing”, eksklusivt 
fiske.  Organisert rotasjon med motfiskerne på andre siden av 
Stueneskulpen, forøvrig meget begrenset motfiske.

Elv Antall Tidspunkt Opphold

Lakselva 4 stenger
7 fiskedøgn

Fra 9. august
Til 16. august 

Campingvogn 
Hobby Deluxe Easy 560
30 meter fra bredden

Sted Verdi Giver Kontakt

Soldatnes
Porsanger

NOK 65 000 Martin Topsøe
soldatnes.com

Martin Topsøe
Tel: +45 51187628  
martin@soldatnes.com

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. 48
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Alle må være konsekvente eks:

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

Lakselva i Porsanger 
Soldatnes - primitiv luksus!

http://soldatnes.com/
mailto:martin@soldatnes.com


Numedalslågen
Stubben, Kjærra og Rienlågen

Dette er en fiskepakke med tre godbiter fra Numedalslågen - og for å
tilrettelegge for en best mulig opplevelse vil teamet i Waterproof gi en
grundig guiding på alle steder.

Stubben (2* ½ døgn): fluefiskeplass av de sjeldne.
Kjærringhølen: utfordrende fiskeplass, fantastisk sted med flott leir og utsikt. 
Rienlågen Øst m/Engelsmannshølen: godt fluefiske ved stor
vannføring, (sluk/mark også mulig).

Alle fiskeplassene ligger “etter hverandre” i området Kjærra Fossepark 
og innenfor det Lardal Kommune har regulert som Friluftsmuseum.
Inkludert overnatting i enkel hytte i Kjærringhølen eller Rien Øst.
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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. 49 

Alle må være konsekvente eks:

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

Elv Antall Tidsrom Opphold

Numedalslågen 3-4 stenger 
2 fiskedøgn

2 døgn, juni-juli
Avtales med giver

Hytte i Kjærringhølen
eller Rien Øst
Enkel standard. Selvhushold

Sted Verdi Giver Kontakt

Stubben
Kjærringhølen
Rien Øst

NOK 12 500 Waterproof
Skien Kommune
Larvik Kommune

Tore Flåten
Tlf: 95 88 53 88
post@waterproof.as

mailto:post@waterproof.as


Alta
Alta. Navnet sier alt!

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. Kjøper 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. Tidspunkt for fisket kan 
sannsynligvis justeres noe etter avtale med giver men forutsetter rask 
avgjørelse. Inntil 3 personer kan dele på fisket.
Fiskedøgnet i Alta begynner kl 18:00 og slutter kl. 12:00.
Kort nr. 18 Stengelsen 20/21 juli
Kort nr. 19 Langstilla 21/22 juli
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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. 50

Alle må være konsekvente eks:

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

Elv Antall Tidsrom Opphold

Altaelva Nedre 
Stengelsen og 
Langstilla

1 stang 
2 fiskedøgn
(kan deles 
mellom 3 fiskere)

20-22 juli Alis lodge i Stengelsen

Sted Verdi Giver Kontakt

Alta NOK 150 000 Alta Laksefisker-
interessentskap
http://lakseelver.no
/elver/altaelva

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

http://lakseelver.no/elver/altaelva
http://lakseelver.no/elver/altaelva
mailto:tor-erland@altalaks.no


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 

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 
all 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.
 Finansiering av nasjonale og internasjonale “conservation agreement”  (Færøyene).
 Internasjonalt samarbeide og økonomisk bistand på tvers av landegrensene.

Fortsettelse neste side….

 

 

Om Reddvillaksen



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 

Den årlige oppsummeringen av fangst fra SSB er ikke ferdig, men det kan likevel konkluderes med at 
2019 blir omtrent som 2018. Siden 2018 var et dårlig år, så er det grunn til bekymring og liten grunn 
til feiring. Noen elver har gjort det svært bra, eksempelvis Syltefjordelva og Numedalslågen. Det er 
svært hyggelig, men hyggen ødelegges av at andre elver og områder har gjort det ditto dårlig. 
Situasjonen er at villaksen trenger mer hjelp enn noensinne fra sine villaks venner. Bra fiske noen 
steder viser at det nytter. Vi får stå på videre selv om vi er skuffet over “Villaksens År 2019”. 

Et geografisk område som er truffet spesielt hardt av bestandsnedgang er Sognefjorden. Nedgang var 
ventet med bakgrunn i Havforskningsinstituttets rapporter om oppdretts-relaterte lusepåslag og 
dødelighet på utgående smolt de senere år. Mens dette skrives foregår det et omfattende 
utfiskings-arbeide i flere Sogne elver. For kort tid tilbake rømte minst 17.000 PD syk laks fra en 
slaktemerd ved Brekke. Under 4000 er fanget inn. De øvrige 13000 er en trussel for villfisk, relatert til 
sykdom og genetikk. 

Reddvillaksen er ikke motstandere av oppdrettsindustrien, men vi er sterkt imot måten industrien 
drives på. Åpne anlegg sprer lakselus, sykdommer og organisk- og genetisk forurensing. Vi er tydelige 
på at dagens driftsmetoder i åpen teknologi ikke er bærekraftige og aldri kan bli det. Vi konstaterer 
med tilfredshet å se en gradvis økende interesse gjennom 2019 for lukkede løsninger. Flere store 
landbaserte anlegg er under bygging eller utvikling i Norge og i andre land. Men vi beklager at 
industrien og politikere bremser utviklingen her hjemme. 

Lakseoppdrett (lus og genetikk) representerer i dag den største ikke stabiliserte trusselen for våre 
anadrome fiskeslag i følge årlige rapporter fra Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning. Reddvillaksen 
har selv ingen formell ekspertise på lakseoppdrett og  bidrar derfor med finansiell støtte til Norske 
Lakseelvers fagperson på området. Villaksen fortjener en person på fulltid knyttet til problemene 
næringen forårsaker og en spydspiss i arbeidet med å spre viten om næringens negative påvirkning 
og hvordan dette kan gjøres bedre.

. 

 

 

Om vårt arbeid og våre mål



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 

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.

Dobbeltmerking innebærer klipping av fiskens fettfinne for visuell påvisning av at det er en 
oppdrettsfisk. I tillegg skytes et millimeter-stort metall merke (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 obstruert og er ennå ikke på 
plass 7 år etter deadline. Kostnaden med dobbeltmerking er minimal og medfører at forurenser kan 
identifiseres og eventuelt straffes. All laks i åpne merder bør merkes.

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 
medfører tørrlagte gyteområder der småfisken 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 
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 at vi er i stand til å skaffe økte midler.
 

Om vårt arbeid og våre mål



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 

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 20 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 
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 dokumenterte 
økonomiske tapet de måtte lide. Stiftelsen konstaterer at sjølaksefisket ser ut til å avta gradvis da 
interessen for dette er begrenset blant yngre.
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 leier vi 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, i 2019 med  NOK 750 
000. Det er nå signert en 12 års avtale, som vi har ambisjon om å bidra til skal fullføres. 

Etter at Orri Vigfusson døde i 2017 var det viktig å få videreført og styrket det internasjonale 
samarbeidet han etablerte på sjøfiske og oppdretts relaterte 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.

 

 

Om vårt arbeid og mål



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 

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


