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STEINKJER: Etter 30 års kamp 
mot lakseparasitten gyro er 
Steinkjervassdraget friskmeldt. 
Nå skal laksen telles, før fiskerne 
kan slippes til neste år.

ØYVIND BONES
OYVIND@STEINKJER-AVISA.NO

– Vi skal telle gytefisk med hjelp av dykkere i 
helga. Da får vi svar på hvor mye laks det er 
i elva, og kan vurdere omfanget av neste års 
fiske, sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos 
Fylkesmannen. 

Den offisielle friskmeldingen av Steinkjer-
vassdraget skjer først til høsten av Mattil-

synet, men denne uka kom de siste prøvene 
som viser at lakseparasitten er bekjempet.

– Det er akkurat 30 år siden jeg møtte lak-
separasitten i Steinkjervassdraget for første 
gang. Det har vært en lang og kostbar kamp, 
så det er veldig godt å være i mål, sier Rikstad. 

Håper på fiske
Grunneierne og Steinkjer Jeger- og Fiske-
forbund (SJFF) har vært ivrige pådrivere i 
kampen mot gyroen. 

– Nå er jobben gjort, så nå kan vi begynne 
å tenke på neste års fiske, sier Asgeir Graa-
bræk, som leder fiskeutvalget i SJFF.

Neste spenningsmoment blir tellingen av 
gytefisk.

– Vi har som mål at så mange som mulig 

skal få fiske laks i Steinkjervassdraget. Det 
gjelder spesielt ungdommen for det er en 
forgubbing blant fiskerne i Steinkjer, sier 
Asgeir Graabræk. 

Et tiltak for å rekruttere unge er den 
nystartede Ungdomsgruppa til SJFF, som 
startet opp denne uke med Sigmund Holstad 
som ansvarlig. 

Vil følge med
Selv om Steinkjervassdraget nå er friskmeldt, 
vil laksen fortsatt bli fulgt med spenning.

– Vi har satt ut 6–7 millioner lakserogn 
og yngel de siste årene, så nå skal vi få opp 
bestanden. Vi har god kontroll på laksen i 
elva, men ikke hva som skjer utenfor elva, 
sier Anton Rikstad. 

■■ Steinkjerelva friskmeldt

Nå skal laksen telles

STEINKJER: Denne uka ble det 
igjen oppdaget et kloakkut-
slipp i Steinkjerelva. Det skyl-
des at det kastes blant annet 
bleier i toalettet. 

I forrige uke ble det satt en stop-
per for et kloakkutslipp like ved 
Håkkadalsbrua. Utslippet tok 
livet av omtrent 1.000 elvemus-
linger, som har levd i elva i opptil 
100 år.  

Denne uka ble det oppdaget et 
nytt kloakkutslipp litt lenger opp 
i elva.

– Det er et veldig stygt utslipp 
som ligger litt ovenfor avkjørse-
len til skole- og idrettsanlegget 

på Guldbergaunet. Vi fant blant 
annet bleier like ved elva, sier 
Anton Rikstad.

Steinkjer kommune er kontak-
tet og har stoppet utslippet.

– Det har vi fått stoppet. Årsa-
ken er at det kastes avfall i toalet-
tet, noe som fører til at lednings-
nettet tettes igjen – og kloakken 
går ut i overløpet, sier Knut Mor-
ten Husby, enhetsleder vann og 
avløp i Steinkjer kommune.

– Det kastes dessverre mye 
rart i totallet, som igjen fører 
til slike utslipp. Det er kun tiss, 
bæsj og toalettpapir som skal i 
toalettet. sier enhetsleder Knut 
Morten Husby.

Bleier i toalettet førte til nytt kloakkutslipp

NYTT KLOAKKUTSLIPP: Marinbiolog Andreas Wæhre hos Fylkesmannen oppda-
get denne uka et kloakkutslipp like ved Guldbergaunet. 

FRISKMELDT:  Etter friskmeldingen av Steinkjervassdraget kan ivrige fiskere, med Asgeir Graabræk i spissen, se fram til ny laksefeber i Steinkjer. Men først må antallet 
laks telles og det skjer allerede i helga. 

Leder

Nyheter

Denne uka har det vært 
nasjonale seminarer om 
by- og stedsutvikling og   
markering av Steinkjer 
som storkommune gjen-
nom 50 år. Samtidig har 
musikalen "Så lang ei 
reis" trukket mye folk til 
Dampsaga, og ser man  
bort fra den "proffe" 
kritikken har publikum 
trykket stykket til sitt 
bryst, og det er bra.

Bra er det også at en 
kapasitet som arkitek-
ten og byplanleggeren 
Peter Butenschøn ser 
nærmere på utviklingen 
i Steinkjer. På et godt 

besøkt fol-
kemøte på 
Rådhuset 
slaktet 
Butensc-
høn mye 
av det 
som har 
skjedd i  
Steinkjer 
de siste 
ti-åra. 
"Det dere 

kaller et torg ser for-
ferdelig trist ut. Skap 
liv der, med handel, 
grøntanlegg og vann", sa 
byplanleggeren.

Peter Butenschøn et-
terlyste også engasjerte 
politikere. Han mente at 
svært mange småbyer er 
preget av kunnskapslø-
se og engstelige politike-
res famlende og kortsik-
tige vedtak. "Byutvkling 
er noe annet enn 
eiendomsutvikling",sa 
Butenschøn. 

Det er ingen tvil om 
at folk vil ha by- og 
kommunesenter med 
kvalitet. Barnehageplas-
ser og natur alene er 
ikke noe som fremmer 
bolyst lenger, for det kan 
alle kommuner tilby. 
Derfor må en kommune 
som Steinkjer satse 
på å  redde det gamle 
sentrum, som er den 
best bevarte gjenreis-
ningsbyen i Norge. Det 
kan gjøres ved å utvikle 
sosiale og kulturelle 
møtesteder, nisjebutik-
ker  og treffpunkt. Un-
dersøkelser viser at folk 
flest er mer opptatt av 
stedet de bor på, enn av 
lønna si. Derfor må en 
liten by som Steinkjer 
ha noe å by på, i tillegg 
til Campus, Byafjellets 
flotte anlegg, Oftenåsen 
og Bystranda. 

Skal Steinkjer   overleve 
som småby, ikke minst 
etter en kommunesam-
menslåing, må også 
politikerne brette opp 
ermene.

Politisk angst

"Det 
dere 
kaller et 
torg ser 
trist ut"


