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                                               Norge, Stjördal Austkil Lodge 
 
Flugfiske efter lax i Stjördal älven i Mellersta 

Norge. Austkil Lodge har en fin privat Austkil 

fiskesträcka på 2 km. Den är belägen på mellersta delen 

av Stjördal älven och är möjlig att hyra veckovis med 

boende för grupper på 4-6 personer. Under det bästa året 

har det fångats över 100 laxar och havsöringar på Austkil 

sträckan. 

 

Stjördal Älven är en av de bästa laxälvarna i Norge. Den 

ligger nära Trondheim och är känd för sin storlax, största 

laxarna som årligen fångas där är runt 20 kilo. De årliga 

fångsterna på älven ligger mellan 1500-2500 laxar. 

 

Austkil Sträcka. Fiskarna fiskar på bägge sidor på den 

cirka 2 km långa Austkil sträckan. Austkil fiskesträckan 

ligger 20 km från havet i mellersta Stjördal. Där fiskar 

maks 4-6 fiskare åt gången. Fiskesträckan är indelad i två 

sträckor; Sträcka 1 är Skogen pool, 1300 m lång, Sträcka 2 

är Sonoset pool, 500 m lång eller Holmene pool, 700 m 

lång (Sonoset och Holmene fiskas en pool åt gång och 

växlas varje dag). 

 

Fiskeregler. Endast flugfiske eller spinnfiske är tillåtet och 

fångstkvoten är en lax per person/dag. Om fiskaren avlivar 

en lax måste han avbryta fisket till kl. 24. Återutsatt lax 

räknas inte med i kvoten. Det finns också en säsongskvot 

på 6 laxar per person, varav endast 3 kan vara över 65 cm 

lång. Alla honlaxar över 3 kg är fredade i augusti. 

Havsöringen är fredad hela säsongen. Fjell prover skall tas 

från alla tagna laxar. Vänligen ta några fjell prover av laxen 

och sätta dem i kuvert och fyll upp detaljerna. I augusti på 

Sonoset pool är endast flytande linor/skjutklumpar tillåtna 

att andvändas. Varje fångad fisk ska skrivas in i husets 

fångstbok under samma dagen. 

 

Fiskesäsongen i Stjördalsälven börjar den första juni. I 

början på juni stiger det nästan endast storlax som oftast 

väger mellan 7-18 kg. Då har du bra möjlighet att kroka 

och fånga ditt livs största lax. I början på säsongen är 

vattnet ofta högt och kallt och vattentemperaturen är runt 

6-10 grader. Vid högvattensförhållanden rekommenderar vi 

Guideline TripleD skjutklumpar Sjunk 2/4/6, Sjunk 1/3/5 

och Flyt/S2/S4. Tubflugornas längd får vara 7-12 cm. 

 

 

 

 

 

 



 

Efter halva juni så ökar mängden med lax i Stjördalsälven, 

då stiger det förutom storlax också mellanlax som väger 

mellan 4-7 kg. Från och med början av juli så börjar det 

stora steget av lax och det varar ända till halva augusti, då 

stiger det lax i alla storlekar och då fångas det mängdvis 

mest fisk under säsongen. I mitten på sommaren är 

vattenstånd oftast normal eller låg vattentemperaturen är 

runt 10-16 grader. För dessa förhållanden rekommenderar 

vi Guideline TripleD Flyt/S2/S4, Flyt/Int/S2 och Flyt/Int 

klumpar. Tubflugornas längd får vara 3-7 cm. 

 

I slutet på augusti stiger det ännu en del blank fisk men då 

fångas också lax i lekdräkt, oftast stora fiskar. I slutet på 

sommaren är vattenstånd oftast normal eller låg och 

vattentemperaturen är runt 9-15 grader. För dessa 

förhållanden rekommenderar vi Guideline Triple 

Flyt/Int/S2, Flyt/Int och Flytande klumpar. Tubflugornas 

längd får vara 3-5 cm. Fiskesäsongen i Stjördal älven tar 

slut sista dagen i augusti. 

 

Flugfiskeredskap. För flugfiske i Stjördal rekommenderas 

12-15 fots tvåhands flugspön i klasser 8-11 eller 9-10 fots 

enhandsspön i klasser 7-8 med passande flugrulle och bra 

skivbroms. Som fluglina rekommenderas flytande, 

intermediate eller sink tip. Ta också med sjunkande 

fluglinor eller skjutklumpar för möjliga högvattenperiorder. 

Före fisket börjar måste varje fiskare desinfisera sina 

fiskegrejor och köpa norskt fiskekort från Midtkil Camping 

nära Austkil fiskesträckan. 

 

Flugor. Bra flugor för Stjördal älven är till eksempel 

Banana, Black & Orange, Black & Yellow, Black Sheep, Dee 

Sheep, Green butt, Red butt, Greenlander, Green 

Highlander, Sunray Shadow, Monkey, Willie Gunn, Silver & 

Black och Allys Shrimp. 

 

Austkil Lodge. Fiskegruppen bor i ett fint och stiligt 

Austkil Lodge, som ligger nära Austkil fiskesträckorna. 

Lodge byggnaden är från 1800-talet och har restaurerats 

väldigt fint för kunderna. Vi har vardagsrum, välutrustat 

kök och enkel eller dubbel sovrum. WC, dusch, frys och 

torkrum finns i en annan byggnad nära huset. 

 

Resarrangemang. Kunderna ordnar själv bilresor till 

Stjördal. Fiskesträckan och boendet presenteras i början av 

veckan för gästerna. 

Fiskeresa ingår: Fiske - Boende - Visning på fiskesträckor  

Fiskeresa ingår inte: Bilresor til Stjördal - Desinfisering 

(100 NOK) - Norsk fiskeavgift (250 NOK) - Maten och 

drycker 

 

 

                                                     

 
 



                                             Stjördal - Austkil Lodge 

 

  * Välutrustat kök 

  * Vardagsrummet 

  * Matsal 

  * 4 st enkel sovrum 

  * 1 st dubbel sovrum 

  

 

  * 2 st dubbel sovrum 

  * 2 st dusch 

  * 2 st wc 

   * Torkrum 

 

 

 

 

             

 

             

 

        

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Stjördal - Austkil Sträcka 
 
En fin, privat Austkil fiskefiskesträcka, som ligger i mellan Stjördalsälven och cirka 20 km från 

havet. Fiskarna kan fiska på tillsammans 2 kilometer på båda sidorna av älven. Fiskepoolerna 

är vackra, varierande och fiskas bra i alla olika vattenstånden. Det finns tre olika pooler som 

heter Skogen, Sonoset och Holmene. Skogen kan fiskas varje dag. Sonoset och Holmene kan 

fiskas en på gång och bytas emellan varje dag. Från boende i Austkil Lodge till Sonoset är 

cirka 500 m, till Holmene cirka 1 km och till Skogen cirka 2 km. 

 

Skogen är cirka 1300 meter lång och är en väldig fin pool och och passar utmärkt för flugfiske 

och kan fiskas bra från båda sidorna. Poolen har ett väldigt fint drag i vattnet och där finns 

många djupa gropar och stora stenar där laxen gärna stannar för att vila också för längre tid. 

Den här sträckan är ett av vår bästa år efter år. Poolen är mycket lätt att vada och fiska. I 

mitten av sträckan finns en lång djup grop där har mycket storlax fångats. Efter det har vi 

också en finforsnacken. I forsen finns det fin strömkant. I mitten av sträckan har vi båda 

sidorna ett fint skydd för fiskare i strandbanken. 

                

 

 



Sonoset är också en fin pool som är 500 meter lång. Den översta delen av sträckan brukar 

fungera fint vid lågvatten. I mitten av sträckan kommer en liten sidoälva ut. Där finns en lång 

djup grop där laxen stannar före den går upp till Sona och här har mycket storlax fångats. 

Därifrån dit till sluten av poolen har vi en väldigt fin fiskesträcka som fungerar fint på alla 

vattenstånd. Den är också mycket lätt att vada och fiska. Här stannar laxen gärna för längre 

tid. Också här har vi ett fint skydd för fiskare i mitten av poolen. 

             

 

Holmene sträcka är ganska snabbflytande i början och som djupaste i mitten och i slutet och 

därför lite lugnare där. Holmene är en typisk pool där laxen stannar bara kort tid efter att den 

fortsätter vidare uppströms. Holmene har ett väldigt fint drag i vattnet och där finns 

strömkanten där laxen gärna stannar för att vila. Här behöver man inte vada så mycket då 

laxen kommer mycket nära land. Holmene är en mycket lätt sträcka att fiska effektivt. 

          

                                                      



                                      Stjördal – Austkil Karta 

 
 

 

 

 

 
 



Stjördal - Flugor 
 

 

 

Black Sheep 

Tag: Röd 

Butt: Röd 

Kropp: Svart floss 

Ribb: Oval silvertinsel 

Hackel: Blå höna 

Vinge: Svart och gul räv 

Huvud: Svart eller röd 

 

 

 

Green Butt 

Tag: Silver 

Tail: Fluorescent grön 

Kropp: Svart floss 

Ribb: Oval silvertinsel 

Hackel: Svart och gul höna 

Vinge: Svart räv 

Huvud: Svart 

 

 

 

 

Greenlander 

Tag: Fluorescent grön 

Butt: Fluorescent grön 

Body: Pearly ice-dubbing 

Ribb: Oval silvertinsel 

Body hackle: Olive green 

Front hackel: Svart och vit (badger höna) 

Vinge: 1/3 gul, 1/3 grön och 1/3 svart räv, 

gul angel hair 

Huvud: Ljus grön conehead  

 

 

 

Willie Gunn  

Butt: Oval silvertinsel 

Kropp: Svart floss 

Ribb: Oval silvertinsel 

Hackel: Blå höna 

Vinge: 1/3 gul, 1/3 orange och 1/3 svart räv, 

gul angel hair 

Huvud: Svart 

 

 

 

Black & Yellow  

Tub: 1/2 tums mässing  

Kropp: Guld 

Wing: 1/2 gul, 1/2 svart, gul Angel Hair 

Huvud: Svart  

 



Stjördal - Redskap 
 

* Fiskejacka, vattentät 

* Solglasögon 

* Fiskekeps 

* Fingervantar 

* Kalsonger 

* Sockor, yllesockor 

* Värmeunderkläder 

* T-skjortor 

* Collegetröja 

* Ylletröja/fleecetröja 

* Fleecebyxor 

* Träningsöverall eller motsvarande 

* Träningsskor 

* Byxor 

* Shorts 

* Bälte 

* Körkort eller pass 

* Plånbok; pengar (norska kronor) till maten och drycker, kreditkort  

* Resebiljetter 

* Reseförsäkring 

* Mobiltelefon+laddare 

* Kamera+laddare+ledningen 

* Ryggsäck 

* Liten ficklampa 

* Termosflaska 

* Dryckflaska 

* Reseinfo, kartor, tidningar 

* Rakapparat 

* Tandborste, tandkräm, shampoo 

* Solkrem 

* Insektgift 

* Medisiner  

* Minigrip påsar 

* Plastpåsar 

* Maten, dricker 

* Tändstickor 

  

 

Fiskeredskap 

 

* Vadarbyxor,vadarskor 

* Vadarskor 

* Flugor 

* Flugspön 12-15’ 

* Flugrulle 

* Reservspolar 

* Fluglinor 

* Flugtafsar 

* Tafsmaterial 0.35, 0.40 

* Flugbindingsmaterial 

* File kniv 

* Tång 

* Krokfil 

* Våg 

* Spöhållare för bil 

 


