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Laksefisket i Norge er i endring med strengere fiskereguleringer i mange elver f.o.m. 2010 
av. Dette som følge av svakere laksestammer. Samtidig endrer elveeiernes forhold til 
fiskeretten seg når stadig større del av inntekta deres genereres utenfor (landbruks-
)eiendommen.  

Formålet med denne rapporten er å dokumentere metoden vi har brukt for innhenting av data 
i en spørreundersøkelse sendt samtlige elveeiere i Orkla og Verdalselva per post eller epost 
vinteren-våren 2013. Videre gir vi en oversikt over svarfordeling og hovedresultater fra 
enkeltspørsmålene i spørreundersøkelsen. I Verdalselva fikk vi inn 77 svar av utsendte 135, 
en svarprosent på 57,0. I Orkla fikk 226 svar av 368 (61,4 %). Totalt sett fikk vi 303 svar av 
503 og en svarprosent på 60,2. En ikke-svarundersøkelse antydet at Orklaelveeierne som ikke 
svarte på hovedundersøkelsen kan skille seg noe ut fra de svarene vi har fått inn.  

Elveeierne utgjør en svært variert gruppe med ulik interesse for og involvering i 
lakseforvaltning og laksefiske, hvor om lag 2/3 ikke fisket laks selv i 2012 sesongen. Også 
lengde på fiskerett, utleieform og inntekter fra laksefiske varierer mye mellom elveeierne og 
mellom de to elvene. I Orkla og Verdalselva var det henholdsvis 21 % og 53 % av elveeierne 
som ikke hadde noen omsetning fra laksefisket i 2012. At elveeierne i Orkla la større vekt på 
økonomiske målsettinger med fiskeretten enn hva de i Verdal gjorde skyldes trolig store 
forskjeller i inntekter mellom elvene.  

Elveeierne så stort sett ut til å være enige i de offisielle bestandstallene for vassdragene, eller 
svarte at de ikke visste (> 50 %). Mange elveeiere har liten interesse for lakseforvaltning og 
det er dermed naturlig også av den grunn til å stole på forvaltningens vurderinger 

Synet på gjenutsetting er delt og sammensatt. På en side er det et flertall som mener at 
gjenutsetting styrker fiskebestandene, mens samtidig er relativt mange (35 %) som mener at 
gjenutsetting er dyreplageri. 

Å minke problemene med lakselus og rømminger fra oppdrettsnæringa, var det tiltaket som 
ble gitt høyest prioritet for å styrke fiskebestandene. Dette er i tråd med det som det 
vitenskapelige rådet for lakseforvaltning har sagt er den største trusselen mot 
fiskebestandene. Samtidig er det i lag med en del andre høyt prioriterte tiltak, et tiltak som 
ikke rammer egen utleie. Av den grunn kan det være noe mer populært enn andre tiltak som 
kan ramme egen fiskeutleie (eks. fang- og slipp, fangstrestriksjoner og innkorting av fisketid i 
elv). Resultatene om fang-og-slipp og utsetting av lakseunger viser at det er et behov for mer 
og bedre kommunikasjon mellom forskere, forvaltning og elveeiere om effekten av ulike 
tiltak på fiskestammene. 

Fellesforvaltninga i Orkla kommer bedre ut en den i Verdal når det gjelder å (i) ivareta 
grunneiernes interesser i fiskeforvaltninga, (ii) sette fiskeregler som ivaretar laksestammen i 



vassdraget, og (iii) gi for lite informasjon om forvaltninga i elva. Det er naturlig å tro at det at 
Orkla har eget sekretariat med et fullt årsverk, mens Verdalselva drives på frivillig basis, 
spiller inn her. 

I Orkla der lakseturismen er best utviklet var nettoinntektene for 2012 (33.000 kr) om lag 
halvparten av omsetninga av laksefisket (62.000 kr). Tilsvarende tall for Verdal var 4 540 kr 
og 3 378 kr. Flere elveeiere i Orkla enn i Verdal tilbyr overnattingsmuligheter og 
fiskeguiding. Kun noen få elveeiere tilbyr servering. Resultatene speiler at det er vanligst å la 
fiskerne klare seg selv mest mulig med sjølhushold (uten mat og guiding), og dette 
«produktet» kan både gjenspeile at arbeidskraften er dyr eller har en bedre anvendelse andre 
steder for husholdningen, men også mangel på kompetanse blant elveeierne. 

Laksefiske var prioritert lavt som inntektsstrategi for husholdningene, men høyere i Orkla der 
inntektene er større enn i Verdalselva. Arbeid utenfor eiendommen var høyest prioriterte 
inntekststrategi.  

Laksefisket og fiskeretten har for elveeierne en verdi langt utover inntektsstrømmen det 
genererer. Den gjennomsnittlige minste årlige kompensasjonen (63 075 kr.) elveeierne i de to 
vassdragene måtte ha for at elva skulle stå stengt i ti år ligger langt over årlig netto 
gjennomsnittsinntekt fra fisket i 2012 (25 524 kr). Samlet nåverdi av tapt fiske i en 10-
årsperiode for elveeierne i Verdal og Orkla blir da henholdsvis 45 og 221 millioner kr. 

Store forskjeller mellom elveeierne er en utfordring for samarbeid og samhandling i 
lakseforvaltningen, og ikke minst for utvikling av fisketurisme. Elveeiernes nøkterne og til 
dels pessimistiske syn på framtidig fiskebestand og inntekter fra laksefisket, gir en viss grunn 
til bekymring for utvikling av fisketurismen. 

 


