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Årsmelding 2017 

Styret har i år bestått av leder Gunnar D Fordal, Jakob Haugen, Aksel H Hembre, Stein Sakshaug og 

Eirik Yven. 

Laksesesongen 2017 var preget av mye nedbør og fine fiskeforhold gjennom hele sesongen.  Det var 

tett mellom fiskerne og derav ett meget høyt fangsttrykk. 

Det ble totalt fanget 2583 laks, hvorav 1021 lakser ble satt tilbake, det blir en gjennutsettingsprosent 

på 40. Største laksen ble tatt av Vidar Mittet på Ersgard og veide 19 kg.  

Det ble fanget og satt tilbake 354 sjøørreter, noe som er en liten oppgang fra 2016 da antallet var 

314. Det ble også fanget 2 pukkellaks. Skjellprøveprosjektet ble gjennomført og det ble registrert 3 

oppdrettslaks som utgjør 0,41% av registrerte skjellprøver. 

NTNU gjennomførte gytegropregistreringer, og det ble registrert 200 gytegroper. Det er en betydelig 

nedgang fra 2016 da det ble registrert 375 gytegroper. Det er det dårligste resultatet som er 

registrert etter at NTNU gikk over fra registrering fra helikopter til 2 båtlag og 4 personer. 

Stjørdalsvassdragets Klekkeri har gjennom flere år hatt en del problemer med vanntilførselen. 

Vannledningen til Klekkeriet er nå skiftet og vi håper problemet er løst. Det ble i 2017 satt ut 60000 

årsyngel. 

Det har blitt avholdt 5 styremøter og vi har deltatt på Fagrådsmøte for Trondheimsfjorden og 

Stjørdalsvassdraget. Vi har deltatt i flere møter med Miljødirektoratet og Norske Lakseelver. I 

samarbeid med Norske Lakseelver har Stjørdalsvassdraget blitt brukt som pilotelv ved utarbeidelse 

av mal for driftsplan på nett. Leder har deltatt på flere møter i forbindelse med dette arbeidet. Vi har 

også hatt møter med ERT. Vi avholdt det årlige vårmøte på Hegramo Kafe og deltok på 

sesongåpningen på Midtkil, der kruset gitt av Hegra Sparebank ble overrakt for 4. gang. Det var som 

vanlig grilling av laks og hornmusikk av lokale musikere. 

Vi har deltatt i flere møter i regi av Vannområde Trøndelag.   

Elveeierlaget har også vært på besøk til oppdrettsselskapet Salmar på Frøya. 

Norske Lakseelver ble invitert til Norges Grunneigar og sjølaksefiskarlag på fagseminar og årsmøte. 

Gunnar D Fordal fikk oppdraget med å holde et foredrag, utfordringen lød: Skal alt laksefiske foregå i 

elv og hvorfor. Det ble etter foredraget diskusjon og høy temperatur i salen. 

I forbindelse med sammenslåingen av Trøndelagsfylkene fikk vi besøk av flere representanter fra 

Fylkesmannen i Sør og Nord Trøndelag. Besøket ble lagt til Avelsgård / Bjørngård der vi fikk gitt 

informasjon om utfordringene med blottlegging av leire i vassdraget, og vi fikk informasjon om 

endringer som følge av fylkesammenslåingen. Aksel Hågen Hembre serverte kaffe ved elva. 

Vi har også deltatt på et informasjonsmøte om konsekvensene av Fylkessammenslåingen. For tiden 

har vi 2 fiskeforvaltere. Kari Tønset Guttvik har fungert som Fiskeforvalter i Sør Trøndelag, men etter 



fylkessammenslåingen deltok hun på fagrådsmøte for Stjørdalsvassdraget og representerte da det 

nye Trøndelag. Anton Rikstad vil også fungere som Fiskeforvalter. 

 

Vi har i år inngått en avtale med SJFF om oppsyn i hele vassdraget, dette har fungert bra og vi har 

bare fått positive tilbakemeldinger. 

Vi har også i år hatt ulovlig fiske med mark i august, saken følges opp av MD. 

Villaksens Dag ble avholdt på Ersgard og det ble også i år demonstrert kastnotfiske. Det ble ingen 

fangst i nota, men Berit Sakshaug tok en laks på stang som veide 2,3 kg. Hun ble den lykkelige vinner 

av fiskekonkurransen og ble premiert med fiskeutstyr fra Jan Sakshaug Sport. 

Hembre Gård hadde tilbud om gratis fiske for ungdom hver tirsdag og torsdag gjennom hele 

sesongen og dette har vært et flittig brukt tilbud av både lokale og tilreisende ungdommer.  

Leirblakkingen har avtatt i 2017 men det betyr ikke at problemet er borte. Vi ser at området fra 

Østkilskogen og ned til Hegra bru gradvis blir verre år for år. Vi har bedt Norconsult om bistand til å 

utarbeide en plan for å stoppe videre blottlegging av leire i vassdraget. I august gjennomførte vi en 

befaring sammen med Henrik Opaker fra Norconsult. Vi har fått en foreløpig rapport som beskriver 

problemet som svært omfattende. Området ved Avelsgård / Bjørngård har endret seg betraktelig 

gjennom sesongen og derfor er det vanskelig å utarbeide en konkret plan på tiltak. Henrik Opaker 

beskriver i sin rapport flere tiltak som det haster med å få gjennomført.  

Når den endelige planen kommer vil vi presentere den for Stjørdal Kommune og NVE for å be om 

videre bistand i arbeidet.   

Styret i Laksebørsen, i samarbeid med Midtkil Camping, jobber godt og leverer all informasjon som 

kreves til offentlig statistikk og til laksefiskere i inn og utland. Avtalen med Stjørdals Nytt fungerer 

godt og det ble også i år gitt ut en fiskeavis. 

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har god økonomi og regnskapet føres av Hegra Regnskapskontor. 

Elveeierlaget takker for samarbeidet i 2017 og ønsker lykke til med en ny fiskesesong. 
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