Lakserike (t) Namdalen
Namdalen - det er laks det! Ingen annen region av tilsvarende størrelse kan måle seg med lakseriket
Namdalen! Verken før eller nå! Merkelig da at vi er så fattige på ambisjoner for en samlet markedsføring
av våre lakserike vassdrag og kyststrøk og vår lakserike kultur og næringsliv.

Villaks i sjø og elv
Årlig vandrer det mer enn 100 tonn villaks inn fra havet mot vassdrag i Namdalen, og i kronår mer enn
det dobbelte. Dette gir grunnlag til ett av landets største sjølaksefiskerier og til et rikt sportsfiske i flere
vassdrag. I det nasjonale laksevassdraget Namsen, som er ett av landets mest lakserike, fiskes det for
eksempel årlig oftest mer enn 20 tonn. I Namsos kommune fanges det i kilenøter mer enn 30 tonn laks
årlig, og ligger med det i landstoppen.
Denne ettertraktede ressursen, som tidligere var ennå mer tallrik, har til alle tider gitt viktige bidrag til
Namdalingens muligheter for livsutfoldelse. Også i dag betyr laksen mye. Trolig gir sportsfiske i Namsen
alene årlig ringvirkninger på mer enn 100 millioner kr. Men i Namsen, som i sjølaksefiske og sportsfiske i
de mindre vassdragene, finnes det store muligheter for mer verdiskaping knyttet til reiseliv.

Oppdrettslaks i merd
I merdene til den nye lakesnæringa finnes det i Namdalen mer enn 60 000 tonn oppdrettslaks. Gode
naturgitte forhold, rent og friskt vann i beskyttet farvann og i tillegg dyktige fagfolk gjør at
driftsmarginene her ligger på topp i landet. Mange av Namdalens mest kunnskapsintensive bedrifter er
skapt direkte eller indirekte i tilknytning til næringen og bidrar til levende ”kystbygder” helt inn til
Skogmo.

Til sammen er Namdalen best
Ingen annen region i landet verken tilbyr eller har mulighet for å tilby så varierte opplevelser knyttet til
kombinasjonen laks og reiseliv som Namdalen. Avstanden fra ytterste kyst i Flatanger, eller for den saks
skyld fra kysthovedstaden Rørvik, opp til Fiskumfoss i Grong er ikke stor. Den ”gravende” og
velinformerte lakseinteresserte tilreisende kan her oppleve laksens kulturelle betydning for så vel kyst
som by og bygd. I dette området kan man oppleve hvordan lakseoppdrett drives, prøve ulike typer
sportsfiske, spise og handle en rekke utsøkte lakseprodukter, få innblikk i sportsfiskets framvekst, og
studere storlaksen på nært hold i lakseakvariet. Her kan folk ta utdanning innen akvakultur og
sportsfiske, kurs i laksefiskeroing og fluefiske, delta på Laksefestivalen, bedrive ”laksegeocaching”, eller

oppleve kulturarrangement som Namsens auge, osv. osv.! Ingen annen art, vill eller tam, har større
økonomisk eller kulturell betydning for Namdalen enn laksen. Vi må bare ta oss råd til å gjøre helheten i
lakseriket kjent for utenbygds folk!

Lakserike Namdalen må bevares lakserikt
Oftest påpeker jeg som leder i Kunnskapssenter for laks og vannmiljø forhold som kan skade villaksen.
Det er de menneskeskapte truslene jeg er mest opptatt av å finne løsninger på. Kunnskapssenteret er et
nasjonalt ombud for villaksen der villaksen egenverdi er det aller viktigste. Jeg bidrar derfor ivrig i
arbeidet for å etablere kunnskap til hjelp for å bevare og utvikle villaksbestandene. Men en av mine
oppgaver er også å bidra til økt verdiskaping knyttet til bærekraftig bruk. Jeg vil derfor bidra til at
Namdalen bevares lakserikt og sammen med idèrike folk i tillegg ta initiativ til at Namdalen kan
markedsføres som ett lakserike. Dyktige ”rockere” har gjort at Namsos på en helhetlig og inspirerende
måte framstår som landets rockehovedstad. Slikt må vi med interesse for laksen lære av – sammen kan
vi gjøre Namdalen til landets lakserike!
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