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Laksefiskets Michelinguide!
Norge er en stormakt på laksefiske. Vi har elver i verdensklasse, spesielt berømte for sin store og spreke laks. I
Norges beste lakseelver presenteres perlene blant disse elvene. De 26 elvene som er med i boken, er plukket ut
som spesielt interessante sett med laksefiskerens øyne. For hver elv er teksten spekket med opplysninger som
er nødvendig for at du skal kunne ha et vellykket fiske: beliggenhet, lakseførende strekning, sesong,
elvekarakter, laksestamme, fangststatistikk, fiskemetoder og utstyr, kvoter, soner, kortsalg og
overnattingsmuligheter. I tillegg har hver elvepresentasjon et informativt kart.
Norges beste lakseelver er laksefiskernes Michelinguide. De fleste elvene er tildelt en stjerne, noen færre har
fått to, og en liten håndfull tilhører laksefiskets stjernehimmel.
Finn sommerhus og ferieboliger i Danmark, Norge og Sverige. Tilbyr luksushus, hytter, ødegårder,
ferieleiligheter og innkvartering i feriesentre. Det beste. Mulighetenes Kristiansand. Kristiansand har over
88.000 innbyggere og tilbyr gode og varierte arbeidsplasser, et rikt kulturliv og noe av landets flotteste,
bynære. Horstad Gård med enorme 23000 dekar praktfull natur kan tilby noen av de beste norske
naturopplevelser, laksefiske og jakt. Velkommen til Driva! I dag en av Norges beste sjø-ørret elver, men
forhåpentligvis også i kort framtid, en lakse-elv som fortsetter sitt ry fra fortida. Flatanger er en kystkommune
med en skjærgård full av fjorder, viker, øyer og holmer. Atlanterhavet med sine rike fiskebanker ligger like
utenfor. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur

Resepsjon: Kl. 09 - 12 Restauranten er åpen på bestilling Gode tilbud for langtidsboende Bestill rom online
eller send inn web skjema - se til venstre på denne siden Her vil du finne alt du trenger å vite om fiske etter
laks i Bjerkreimselva – rangert som ei av de beste lakseelvene i Norge. Du vil også finne informasjon om.
Både i Bjøra, Numedalslågen og Enningdalselva er laksefisket allerede i gang, mens de fleste andre elver
åpner fra 1.juni og utover til midten av juli. Jærbanen går langs kysten mellom Egersund og Stavanger, og er
en vakker togreise med utsikt til Nordsjøen og Jærens flotte sandstrender. Hele turen tar i overkant.

