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DcL største fiske er hostfisket, sorn drives rnecl garn og lyster 
og tildels med stang og meclemark fra laud under lysning fra 
baal paa stranden. Dette fiske har ·bragt fiskebestanden ned i 
flere af vandene. 

I Rora, Hustad og Inderoen er ferskvandsfisket u betydeligt. 
I Gm11avrd11 i Inderoen er lidt ørret. 

I ~parlrn har .· llfk~jo1• 11 111f'gf'11 orrnt, cl<•r <)r us::utlvanlig sl;or 
og frd. Nog<~t fiskeri <Lrin~s 111e~L om lwsl.<·11 i 1·a.11de1w i i::iparhu 
herred. 

I Fi!J(JU er eler pcrlemnslinger. 
I Ogndal en er der stor ørret og tildels røy r i ele fleste vande; 

<ler fiskes ikke saa falet til husbehov, en del af ørreten fm 
Sl.:jækervafn sendes til Sverige. I ]!fokkavnln, hvor der har været 
mængder af en ndmærket ørret, drcves fiskeriet før om høsten 
gjerne merl garn. 

J,11slr11/v11ln er et udmærket fiskevand. 
I hele Ogndalen er der nu regler for ferskvandsfisket. Fisket 

er kun tilladt i tiden fra lste januar til 15de september. Intet 
Jiske er nu tilladt i gydetiden. 

I e!Yene i Ogndalen samt i bækkene er der ørret. 
FiskeYancle i Egge er Rei11sval11 og l:'ossc1111:11/11. Der er orret, 

røyr og aal. I [_,0111sc11valn og Bou11slr11/va/11 er der ørret og aal. 
Ferskva11dsfiskeriet er :if nogen betydning for herredet. 

I J,11111sc1w11t11, 8-10 km. fra Stenkjær, fanges om høsten ikke 
saa !idet aal i aalehov; befolkningen er flere steder ubekjendt 
med aalens nedgang fra ferskvand til havet i hostmaanederne. 

I S11011sc11v11!JI i Snaasen , Stod og l\:vam er der ørret og røyr, 
aal og lake. V ed Aalnes· og Tynestangen er udmærkede pladse 
for notkastuing efter røyr («røyrkast»). Lignende steder er der · 
tiere steder langs vandet, og folk har tildels særskilte kastenøter 
for dette høstfiske. 

Der har været forslag oppe om at bane laksen vei op til 
8naasenvatn. Ørreten i vandet er ikke stor. Større fiskeri fore
gaa.r ikke, da fisken er meget spredt, saa ørretfisket, som drives 
med oter, kaster ikke meget af sig. 

Regn bneørreten (.wilmo irrideus) er indført fra de Forenede 
stater, hvor den oprindelig forekom i tloderne, som falder ud i 
det Stille hav mellem Meksiko og Oregon. Senere er den over
fort til de ostlige stater fra fiskeriadministrationeus ndklæk11ings
a11stalt ved Mc.Clond-flo<len i Kalifornien . Df'n gaar derfor ogsaa 
under navn af « kaliforniaorret». Der er udsat regnbueørret i 
Smia.sen vatn. 

Den saakaldte skr11/1)l11111/rc i Trondhjem, butfiynclre (11leurn-
11eclcs .flcs11g) har evne til at trives i braknrnd, maaske ogsaa i 
helt fersknrnd. I Ul03 indsamledes ca. 1500- l GOO sn:iaa unger, 
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de fleste '3-4- cm " en del under og omkring 2 cm" samt nogle 
faa eksemplarer paa G-8 cm:s længde. I august 190'3 over
førtes de til Snaasenvatn ve<l Granaelvens og Veksetmobækkens 
uclløb. 

I 1904, og 1905 fangedes i Snaasenvatn 11 flyn(lrer 15 til 
20 cm. lange, og i 1 907 7 ekseruplareI'. De var tykke, fyldige 
og ,·elsmagcn<le, s:i.a. cln synf's at triV<!K i varulf'l;, og kjonsnilvik
Ji11ge11 sy11ei; normal. I>nt. Pl' iruid l<'rLid 11vist, 0111 drn111q llyndrP 
kan forplante sig i helt J'crskt vand. 

Det heder, at en hel del flyndre tildels har sat sig fast i 
turbinristen ved Byafossen. Enkelte eksemplarer af disse incle
holclt rogn eller melke. Dette tyder paa, at flyndreyngelen, som 
bleY ndsat i Snaasenvaln, vil mlover mod salt vand, hvad eler er 
rimeligt, da den er en saltvanclsfisk. 

l~egnbneorreten gycler om vaaren, og vanclct h os os er vist
nok for koldt, til at rognen kan nclvikles. Man skal ikke vente 
sig altfor store resultater af regn lrneorreten. Harren gyder 0111 

vaaren ligesom regnbueørreten og trives i vore elve og indsjøer. 
Denne fisk burde rna.aske udsættes netop i slige store vande som 
Snaasenva.tn og Selbusjøen. Den er ligesaa veismagende som 
regnbncorret.en, og den griber ikke ind vaa cln øvrig<) arter. Denne 
fiskesort er den fredeligste fisk i vore vande, og den formerer 
sig godt. En 'udsætning af harr i S naascnvatn knndc forøge fiske
bestandnn, da S naasenvatu bar ernæring for meget mere iisk, encl 
det nu har. 

l næsten alle ele andre større vande i Snaasen herred er 
eler stor og god orrct og tildels royr, og flere af Yandene er 
meget rigc paa fisk. 

Der fiskes i regelen kun til husbehov i <le vande, der ligger 
i den nordlige del af Snaasen herred, der tages op til et par 
tønder pr. opsidder. Fra ele vande, der ligger nær svenske
grændsen, som Skjækeruatn, Aasvatn, Qrønlivat11, (;i-onniugen, S_lsjel
brerlen, lfoldcrcn, Jæv.~jøc11 og flere, hvilke alle er rige paa stor 
ørret, sælges ikke ubetydelig til Sverige. Til fangsten benyttes 

regelen garn. 
I enkelte af vanclene som J:!q,ngsJøerne er ogsaa aa.l. 
Elvene og bækkene i Snaasen herred er fattigere paa fisk 

end vandenc, og ørreten her er ikke saa god. I Luni gaar fisken 
ikke længere op end til Gomsterhangen. 

Til ele mere fiskerige vandl• i Snaasen herred , der ligger 
nncler statsalmenningen, har en eller anden opsiclclcr bygselret. 

I vand ene og el vene i Beitstaden er <ler ørret 
Flere af dem er rige paa fisk som Holden og de vande, eler 

tilhører Follavalns vasc1rag, ligesom de større vande i Beitstaden 
herrccls ostlige del. 
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I næsten alle vande i Verran herred er der røyr; i ele større 
vande ogsaa god ørret. 

Aal er der i mange vande i Vernw. 
I La11gvat11 paa Verrafjeld bleY der i 1876 sat ørret, og for

søget var vellykket, da der senere er fisket stor og god ørret eler. 
Selavafn paa grændsen af Verran er et godt fiskevancl. Fersk

vandsfiske til salg drives ikke. 
I vaJl(klle i .Mosvikeu herred er t1er Jisk; 111e11 fa.a er liskcrigc. 
lfoyr forekommer hyppig:::t; i fle storre vau<le ogsaa orret. 

A:il Ji11dcs i maugc a( valldcue, vi:;tnok i :;Lorre Hnengde ialfald 
i Mossas og t-:iorelvens vas<lra.g. 

I. Blon±ao~5_/j(Jr_11 og Slam(jeT1"1_rne __ .overfor Lille Grande i Mosvike~ 
er der karudser; men de bliver sjelden over en finger lange. 

. .r) I J1Iossa og Sørelven er der mange perlemuslinger, men faa perler. 
Fiskevan<le er <l<'r i Namdal sei dets herred i statsalmenningen: 

'l'involdva/11, Funulalsva/11, Langvatn og llorvaln. 
1 Namdalen ligger de bedste 1iskevaude fjernt fra hoved

dalføret. I den nedre del af vasdraget kau enkelte en og anden 
gang, mest for fornoielse11s skyld, drive en smule stang- eller slug
Jiske eller om høsten sætte sine garn nogle JU.ctter nde paa 
grundene eller foran bækosene. 

I Namsenskogeue og elet tilstø<lencle lioirvik sogn samt i Lierne 
drives ferskvanclsJisket i noget større maalestok, navnlig i de store 
Jiskerige frøini11qsvat11, 1l frlli11r;sua/11 og Jllc{jawlu, samt i 'l'u1111s.ioen, 
Li111i11gc11, Ywf/lcren og Xamscalll, h vorinL der ofte sæl geo; 11e<lsal tet 
ørret og røyr til naboclistrikternc baade i Norge og Sverige. 

De vigtigi;te fiskevande i Grong er desnden Bang.~jucrne 

og Remjnernc, La11r;vat11., Gr.011.11i11ue1i, Elr;sjoen og Eidsva/11, Orung
stadvøt11 og fJico/n i Høla1idet er fiskevande, foruden talrige smaa 
t,jern. 

I Flatanger er ørret og royr i vandcne. 
I Non/vatn er ørret. 
I Ston·aln ved Løsnes er sjøørret og orrnt. 
Dal~1.:af11, llforkvatn og Dc11egaanlsualn folger efter hinanden, 

og i clcm er ørret. 
Eibygdvatn har royr og ørret, Stamncsrntn har meget royr. 
Vikemin og Ploanvatn har ørret og sjoørret; Vikdalsva/11 er 

fiske vand. 
I Homwvaiu rr orret, i Stci11cilwaf11 er stor fisk . 
Possvikvaf11s nedre vand har god tisk, ørret; ovre v:rncl har 

ogsaa røyr; i Svartratn er stor ørret. 
I vandene i Jøssund er der røyr. 
I alle Fosnes herreds vande er der ørret. I enkelte af van

den<' er der ogsaa royr. I de lavere liggende Yande i Fmnws 
herred er a:il; men de Jlcste vil iklw lw11ytte deu. 

VASDllAC. 

I ele fleste el ve og bække i Fosnes herred er dor ørret. 
Paa, Otterøen er Aglevaln og 1l1yanvatn fiskeva ndc. 
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I Salsvatn er ørret og røyr; det er bortforp<Lgtet til fremmede. 
Storevatn overfor Statland er ogs:rn fiskevand. 
Spjotuatn og Soleinsvotn i Klingen er gode fiskevancle; der er 

ørret og røyr. 
Der er en del fiskPv:rn<ln nrn<l orrd og royr i VPmun<lv ik. 

Dog c·r liskut: ikke af betydning. 
Folk fra Namso;; <lriv<'r cl"t. sCJlll sporL at, li skn orr.,(, og roy r. 
Elvelisket er a( liden !)(>tydning i Vemnndvik, 
~'iskevande i selve lwoc1en er eler ikke i Overhallen men 

. b ' 

tilfjelds er Here, saasom Aalvatn, Rogn-vatn, V('sfen111ual11, Rog11.~jo m. fl. 
De fleste vande i Overhallen herred har ørret, og i flere er 

ogsaa røyr, i en keite aal. 
Bwu;.~jur•rne er rige paa orrct, men de ligger fjernt fra 

bygden. 
Enkelte af de mere afsidesliggende Ejeltlvande er fisketomme. 
I Namsen er der ørret og royr. Harr, gjedde, lake og aal 

angi ves af G1111111T11s i «Bes kri vel se over Namsen elv» af 1811. 
De fleste vande og elve øverst i Grong herred er rige paa ørret 

og røyr, f1ere gaarde fisker betydelige mængder til eget brug om 
vinteren, hYorhos ogsaa enkelte som Namsvatngaardene sælger 
mange tønder saltet ørret og royr til Sverige. 

Ro yren er al mindeligst i Grong herred, og det synes, som 
om ckn tilt.ager, og ørreten aftager. 

Vanclene i Lierne er meget rige paa fisk; alle gaarcle fisker, 
og de tager en ikke ringe mængcle fisk:, især ørret og røyr 
med garn. 

1 ele mere fiskerige smaavande har en eller anden opsiclcler 
bygselret, naar disse n.1nc1e l igger indcn statsalmenningen. Noget 
storre salg ;.if ii.sk finder ikke sted fra Lierne; der fiskes til eget 
brug op t.il et par tønder for hver opsidder. 

Et par nger om hosten fisker ele og faar da forsrning med 
fisk for vinteren. Der 1iskes i regelen m ed garn. 

Fornclen ørret og røyr er der i Lierne lake, harr, sik og 
gjedde. 

I 1lforir.~joc11 er lake, gjedde og han. Aal skal fineles, m en 
er sjelden . 

40 OUO stykker regnbuebks er sluppet i sjoerne i Li('rne. 
Kvr.~jrw11 var bekjeudt for sin store og gode fisk; men der 

er dcsværre kommet gjedde i sjøen gjennom en dyberc rende, 
der Yar biPYen gravet fra et i nærheden liggende tjern. Den 
har formeret sig i hoi grad. paa de øvrige fiskesorters bekost
ning; fornclcn orret og gjedc1<· er der harr og røyr samt lake. 

Ørreten i Kvesjoen skal kunne faa en storrels0 a f op til 9 kg. 
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Feu ørret er uer i llforu.~jøe11 i Nordli og i .Julestrommen i Sorl i, 
Holdcu.~jocn og Holdc11elue11 i Sørli kan de naa op til 8 il. !) kg. 

I Lc11gli11f1Cll er der lake, men ikke sik, gjedde eller harr. 
I Rc11r1e11 er sik og lake. 
I Eve.~joen og Jlurn.~jocn lindes stingsild eller simen, vel ore

kjytc (11lw.ci1111s 1111h!f11), saa stor som en Jfogcr, den gaar i stimer, 
og den brugcs til agn. 

Der er perleskjæl i smaabække. 
I N:uro har l»o/1·ik1;11/11 og Slor1:1•rl1·1)(1/11 orrct. De er ar nog<rn 

bctyduing for omliggenue gaarde; der er stor og god fo;Jc 
I Kolvereid er Lf/L'!l/11, S11111/u11t11, Storual11 og La11!Jrnln samt 

Afj11s111nv11/n ved Oplø fiskevande; i Gra vik er Storua/11 og tlcre 
fiskevande. 

De fiskesorter, t<Om forekommer, er alene ørret, røyr og aal, 
uen Ridste fanges sjeltlen. 

Der drives mest almindeligt JStaugfiske og dorgning med Jluo, 
oftere benyttes ogsaa oter. Dor tages ikke !idet fisk paa bækken 
om høsten i gangstiden. 

Der or flere gode fiskevam1e i Foldereid. 
Paa Leka er et vand, Ncsuat11, som er fiskevand. 
Det samlede ndbytte af ferskvandsfiske kjendes ikke. An

tages et midlere m1bytte af 30 kg. for hver km. 2 af indsjøerne, 
faaes 42 000 kg. ferskvandsfisk, eller omkring 0.() kg. pr. individ 
i amtet. Laksefiske i elvene, der nclgjor omkriug 20 000 kg" er 
her ikke med taget. 

jord brug. 

Jonlsmou. Jordsmonets beskafl'enhec1 afhænger i hoi grad 
af unclergrunden, og denne igjen er for en væsentlig del af
hængig af de bergartP.r, der har leverct materialet til under
grunden. 

I Nor<lre Tron<lhjems amt har skiferlanclskaber med yngre 
afleiningcr af ler, sanll og aur stor nclbredclsc, fornemmelig i 
Stjør- og Værdalen fogderi, men ogsaa i lnderoen, forholdsvis 
mindre i Namdalen. 

SkifPrlandskaberne danner 70 pet. af arealet i Stjør- og 
Værdalen fogderi, i Inderøen fogderi over 40, og i Nam dalen 
fogderi heniinoll 30 pct. 

Ler-, sand- og aurfelterue har ogsaa forholdsvis stor ncl
bredelse i Stj or- og V ærda.len ·med omtrent 8, h vorpaa kom mer 
lnderoon med G og Namdalen med 2 pet. 
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De af skifere bestaacnde landstrækninger i Nordre Trond
hjcms amt, som ligger lavt, og som tillige har et forholdsvis 
stort areal af ler, sand og aur, er de, som har det største areal 
af ager og eng, fortrinsvis da <ln dele :tf ::;amme, JSOm har en 
11ogeulnncle lun beliggenhed i de indre dele af Tronclhjemsfjorden. 
Ligger landet lavt, og er nndcrgrnndcn let forvitrelig skifer 
med ler, saa kommer det dyrkede areal op imoc1 :rn-,!U pct. af 
herredets area.I som i :Stjord:tlcn, paa Ytteroe11, Hm;tad, Frosta 
og, ln(foroen. 

Granit 111cd gneis 11c1gjor tilsamUIC!l over 4U pct. ar amtets 
areal; (lisse bergarter har især stor uc1bredclso i Namdalen fog
deri, men ogsa.a i Inderøen fogderi er de meget wlbrcdt; i t5tjør
og Værdalen er de ikke saa nclbredt. 

Ligesaaliclt her som i andre dele af landet giver disse gneis
og granitfcltcr synderlig tlyrkliart jonls111011, og i ingen "r lle her
reder, hvor gneis og grauit optrædcr som raadende bergarter, er 
det dyrkede areal betydcligt. I Namdalen fogderi, der er større 
Pncl ele to andre fogderier tilsammen, er areal af ager og eng 
ikke 1/.1 af elet hole amts, hvilket hidrorer for en væsentlig del 
fra .en stor ndbrodelsc af gneis og granit, hvortil kommer, at 
dette nordligste fogderi for en stor ele! ligger aabent ndc mod 
havet. 

I elet store kau det siges, at skiferlandet giver godt jords
mon, granitlantlet mindre godt. Imidlertid har høidcn over havet 
og klima selvfølgelig den størst ·- incltlydelsc paa mlnyttelsen a.f 
jorclsmonct, og hertil kommer, at nnclergrnnden for jordsmonet 
ikke er fremkommet (lirckte ved forvitring af det underlig
gend e fj clcl. Det jorclsmon, som dyrkes, har ofte til uncler
grnnd det ler og sand, som er afsat under en hoiere stand 
af havet, eller rettere chL landet laa lavere. 

De :>tore. lerfelter og terrassernc i alle dalm1e og skjæl
sanden, der ofte danner lmclcrgrnnden for det dyrkede land, e r 
afsat af havet. Videre er der mange steder aur eller glacial t 
grus, eler giver det dyrkbare :jordsmon, og elet oftest meget godt 
jordsmon, meu tungt at rydde paa grund af den mæugde· sten. 

Allerede J,eo11()fr/ vo11 JJ111'/1 om ~aler 1H07, at det bedste laud 
i Nordre Trontlhjoms amt er skiferlandet, idet han ytrer: «I det 
fcde, fru gt bare land hen i mod Levanger, hvor eler er opdyrkede 
strækninger med store og velstelte gaarcle, · kunde man le t 
glemme fjclclct og ogsaa. let den nordlige breddegrad. Der er 
igjen frngtbart land paa lerskifcr. Og bønclcrne fortjeucr ogsaa 
at bo paa saa.clant land; thi cleres iver og clygtighed i at rydde 
lancl og dyrke det har skaffet inch an ncrne i Skogn præstegjelcl et 
godt navn paa dette felt. Jevn Yel<:<tancl følger tlitl en. J. 
nøie kjellllskab til brngc11 af jorden staar d enne landsdel over 
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