
TeksT AArt De Zitter – FoTo’s thomAs De Boever

Elke Noor heeft zo zijn eigen 
bereidingswijze voor zalm. 
Chef Frederik Wagerfors 
poseert trots met de zalm 
die hij voor ons gaat stomen.
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Terwijl we tot onze knieën in de rivier de Fosslia staan, springen de vette zalmen bijna letterlijk 
rond onze oren. Maar bijten doen ze niet. Voor de Noren doen ze dat wél: zalm is na olie en gas 
het derde belangrijkste economische product van Noorwegen. En meteen een toeristische 
attractie van formaat. Even ten noorden van Trondheim – centraal Noorwegen – fietsen we langs 
rivieren, fjorden en zeeën. Maar of ook wij beet hebben…?

NoorwEgEN

TERWAAR

In onze reeks Terwaar 
trekken reporter Aart 
De Zitter en fotograaf 
Thomas De Boever 
naar de lekkerste 
plekjes van Europa. 
waar vind je de 
meest oorspronke
lijke streekproduc
ten? wat zijn de 
troeven van dat 
terroir, die vrucht
bare bodem?

Onze rib – een opblaasbare speedboot – stuitert 
richting volle Atlantische oceaan: 500 pk, 
90 kilometer per uur. gids Halvor Trefjord 
stuurt ons met vaste hand naar een van de 

twee zalmboerderijen van Bjørøya, een zalmkwekerij 
uit Flatanger. waterspatjes voelen als vlijmscherpe 
hagelstenen, de wind giert rond onze oren. we meren 
aan bij een van de tien ‘zalmweiden’: bassins van 
50 meter doorsnede. Die zitten tjokvol zalm. In een 
jaar tijd groeien ze van niks tot 5 kilogram. Het is voor 
de fotograaf een hele klus om hun gespring en 
gespartel op foto vast te leggen. 
Noorwegen produceert per jaar ongeveer een miljoen 
ton zalm, goed voor bijna 5 miljard euro omzet: 
meteen is zalm na gas en olie de belangrijkste 
economische activiteit van het land. Bjørøya alleen 
produceert jaarlijks tienduizend ton zalm. we lopen 
over de smalle rand van een van de weiden, en kijken 
hoe specialisten de zalm controleren op de mogelijke 
aanwezigheid van gyrodactylus, een parasiet die de 
huid van de vis aanvreet. Er is in het land heel wat te 
doen over het al dan niet genetisch manipuleren van 
zalm, het toevoegen van antibiotica en de mogelijke 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens. 
Hier bij Bjørøya maken ze zich sterk dat hun gekweekte 
zalm ‘helemaal gezond’ is. Kleine lompvisjes zwem
men in de zalmweides en eten de parasieten op. 

Vang die zalm! 
Maar waarom bezoeken we een ‘zalmfabriek’? 
Natuurlijk omdat elke toerist dat kan én het de moeite 
loont. Maar ook omdat we de dagen voordien wat 
minder geluk hadden. we wilden en zouden onze 
hoogstpersoonlijke zalm vangen: dat hadden we ons 

TeksT AArt De Zitter – FoTo’s thomAs De Boever

zoontje beloofd. oefenen doen we in het Skarnsundet
fjord, een deel van het Trondheimfjord. Een smalle 
strook tussen twee bredere stukken fjord zorgt 
tweemaal per dag voor een heel sterke stroming. 
Voeg daar kristalhelder zeewater van zo’n 13 graden 
aan toe, en je hebt ideale viscondities. Vanuit het 
Skarnsundetfjord varen we met Julian, een Duitser 
die door de liefde voor vissen en natuur naar Noor
wegen verkast is, het fjord op. ‘Je mag maximaal 
15 kilogram vis per dag vangen’. Dat klinkt optimis
tisch. op een hightech sonarscherm zoekt Julian grote 
haringscholen op. Die haringen zijn het ideale voedsel 
voor koolvissen, maar ook kabeljauw en pladijs 
kunnen we hier vissen. En ja, zelfs zalm! Die zwemt 
door het Trondheimfjord stroomopwaarts, op weg 
naar de rivier waar hij later kuit zal schieten. 
we slaan drie koolvissen aan de haak, elk goed voor 
zo’n anderhalve kilo. Klein bier voor ervaren vissers, 
maar voor ons toch een leuke ervaring. ‘Noren komen 
van overal naar hier om te vissen.’ Het lijkt een 
nationale sport. 
we hebben nog altijd geen zalm gevangen, bedenken 
we, als we wat zuidelijker de regio Innherred binnen
rijden. Hier hebben we voor een lunch afgesproken met 
Anne Haga, de bazin van de toeristische dienst. we 
lopen het Husfrua gardshotell binnen, dat honderd 
meter boven het Trondheimfjord uitkijkt. Een oude 
boerderij werd letterlijk van haar voetstuk gelicht om 
hier, acht kilometer verder, te worden neergezet en 
opgefrist tot een bijzonder fijn restaurantje en 
hotelletje. we smullen van een Matreise Inderøy: een 
gastronomische reis door het plaatsje Inderøy. De 
regio rondom het centrale stadje Straumen trekt vooral 
Noorse toeristen die – vaak per camper – de lange reis >>>

Meer vergezichten, 
zalmmeer
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van het zuiden naar de Noordkaap aanvatten:  
2.000 kilometer traag rijdend toerplezier. Hier rijden 
ze dan de Guldne Omvei: een toer langs de rand van 
Inderøy , met zichten op fjorden, bezoekjes aan 
boerderijen, kunst ateliers en gezellige, knusse 
dorpjes. 

De ziel van de Noor
Een Gouden Omweg die we gelukkig ook kunnen 
fietsen, een rondrit van zo’n 35 kilometer. In Straumen 
bezoeken we het kleine museum dat aan Niels Aas 
gewijd is. Aas was een van de bekendste Noorse 
beeldhouwers en werd hier op dit schiereilandje van 
niks geboren. In het park rond het museum staan 
mooie houtsculpturen die verwijzen naar de boeren en 
vissers waarmee hij hier in het Noorden opgroeide. 
Later ging Aas zijn geluk – én zijn successen – 
 beproeven in oslo. Zijn standbeeld van Hakon VII staat 
centraal in oslo opgesteld. Inderøy heeft aan Aas zijn 
artistieke flair te danken. 
we fietsen de Guldne Omvei verder en belanden bij 
gulburet, een oergezellige boerderij met bijhorend 
winkeltje. Bazin Liv is kaneelkoekjes aan het bakken. 
Enkele jobstudentes snijden wortelen om soep te 
maken. Livs zoon verkoopt in het winkeltje alleen 
streekproducten: krokant platbrood, confituren, 
snoepjes (de Noren zijn zoetekauwen!). Liv poseert 
voor de deur van haar gulburet met een potje 
mosterdsaus: ideaal voor bereidingen met zalm, weet 
ze. Het flatbread is dan weer een perfecte begeleider 
bij sodd: een soort van vleesballetjes in bouillon die de 
Noren massaal klaarmaken op communiefeesten.
Terwijl we verder fietsen, overpeinzen we hoe de ziel 
van de Noor functioneert. Hij woont in een uiterst dun 
bevolkt land, levert menig gevecht met de elementen, 

beleeft strenge winters en lichte zomers, is door
drongen van het protestantisme, bijzonder nationalis
tisch en plichtsbewust. op de wegen wordt opvallend 
traag gereden. genieten doe je met mate. we merken 
dat meteen als we halt houden bij Berg gard. Petter 
en zijn ouders houden er koeien en schapen en runnen 
een klein slachthuis voor schapen. Maar sinds kort 
heeft Berg gard ook zijn eigen distilleerderij. ‘we 
stoken de traditionele aquavit – de typische Scandina
vische sterkedrank – uit Trøndelag, de regio rond 
Trondheim. De aardappel vormt de basis, we lageren 
6 maand op vat en voegen dan komijn, dille, venkel, 
koriander en citrusvrucht toe om onze aquavit zijn 
typische smaak te geven.’ Proeven? Neen, dat kan 
niet. Niet alleen heerst hier een zero tolerance beleid, 
bovendien houdt de staat angstvallig de vinger op de 
knip als het op accijnzen en taksen aankomt. Dus is 
Berg gard de allereerste distilleerderij die we 
bezoeken zonder ook maar een microdruppel te 
proeven. we doen dat wél in de bar van het Jedtvolden 
Fjordhotel, en schrikken meteen van de prijs: zo’n 
14 euro voor een klein glaasje aquavit.

Urenlang in het koude water
Laat dat de pret van onze Gouden Omweg niet bederven. 
we gaan lunchen bij Mosvik Brygge, net voorbij de 
impressionante Skarnsundbrua. De brug voert vijftig 
meter boven het fjord. In het piepkleine haventje eten 
we mosselen en de typische viscake met koolvis bereid. 
wie naar Trøndelag reist, moet absoluut ook een stop 
inlassen in Stiklestad, dé historische schatkamer van 
Noorwegen. we bezoeken het Stiklestad Cultural 
History Museum. 
Hier stierf olav Haraldsson, de Vikingkoning die 
strijdend door Europa trok, zich tot het Christendom 

Het Trondheimfjord heeft veel archipels met typische houten huisjes.

>>>
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Gebakken zalm met warme groenten: een van de ontelbare 
manieren om zalm klaar te maken.

De meisjes van Gulburet 
maken soep.

>>>

‘Zet de zalm 20 minuten in de oven met 
oregano, peper en zout. Serveer nadien met 
gewokte groenten, zonder aardappelen.’

Liv Elin, bazin gulburet 

‘Ik pak de zalm in folie in, met wat witte wijn, 
uitjes en boter. Zo bak ik hem 10 minuten op 
de barbecue.’

AnnKristin Jenssen, bazin Mosvik Brygge 

‘Ik snijd de zalm in fijne reepjes, kook die dan in 
zout water. Nadien bewaar ik de zalm een dag 
in de koelkast. Daarna serveer ik met een 
gekookte aardappel, geklopte zure room en 
komkommersalade.’

Halvor Trefjord, gids in Bjørøya 

‘Hou het eenvoudig. Stoom de zalm met wat 
zout en een klein beetje suiker op 45 graden. 
Een ideale starter.’

Frederik wagerfors, chef Øyna

De lekkerste zalm 
volgens onze Noren

Fietsen over de 
impressionante 
Skarnsundbrua.
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liet bekeren en dopen in Frankrijk, vluchtte naar Kiev 
maar in 1030 naar Noorwegen terugkeerde om er 
uiteindelijk met drie trefzekere slagen van een bijl in 
Stiklestad te sterven. De steen waaraan olav zich 
stervend vastklampte, ligt nu achter het altaar van 
een bijzonder fraai kapelletje. olav werd later heilig 
verklaard en staat nu in heel Noorwegen symbool 
voor de eenheid van het land, de monarchie én de 
Noorse kerk. De Rex Perpetuus Norvegiae verleent 
de regio Trøndelag een niet te onderschatten histo
risch belang.
Maar hoe dan ook: we toeren nu al eventjes rond in dit 
kleine brokje heerlijke Noorwegen en hebben nog 
steeds geen zalm gevangen! Dus rijden we – lang
zaamNoors – naar Namdalseid, een kleine gemeente 
in het noorden van Trøndelag. Hier stroomt de rivier de 
Fosslia, volgens kenners dé spot om al vliegvissend 
een zalm te vangen. Het hoogseizoen voor zalmvissen 
loopt van mei tot augustus: dan trekken ze stroom
opwaarts snelstromende rivieren in om te gaan 
paaien. Terje en Sander zijn twee lokale Noorse helden 
die een week lang acht uur per dag vliegvissen in de 
Fosslia. Anders dan bij gewoon hengelen gebruiken 
vlieg vissers kleine ‘vliegjes’ (pluimpjes die eruitzien 
als vliegjes). Met snelle gooibewegingen zwieren ze 
hun lijnen de rivier in, hopend op een zalm die bijt. 
‘gisteren ving ik nog een zalm van vijf kilogram’, pocht 
Terje. ‘Vanavond eten we die met het hele gezin op.’ 
Terje leert ons vissen. Urenlang staan we enkeldiep in 
het koude water. gooien, trekken, turen, wachten, 
dromen, staren, … Niks vangen we. ‘Hier zwemt 
nochtans de beste zalm ter wereld’, sust Terje. 
Vissersverhalen, we denken er soms het onze van.
Dan gaan we maar zalm eten in Øyna, zowat het beste 
restaurant van Trøndelag. ‘Øyna betekent einder: 

hoe ver kan je zien?’ Van in dit fijne restaurantje een 
heel eind over het Trondheimfjord. Chef Frederik 
wagerfors gebruikt zalm, koolvis, kabeljauw, heilbot. 
we kauwen langzaam en turen over het immense 
fjord. Een zalm vangen, dat zal voor een volgende 
keer zijn. <<

Vliegjes moeten zalm lokken bij het vliegvissen. 
Succes is nooit gegarandeerd.

‘Gisteren 
ving ik nog 
een zalm 
van vijf 
kilogram’, 
pocht Terje.

Met gids Julian vangen we koolvis.
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Trøndelag

10.Ga niet naar  

huis zonder…

Den Guldne omvei te fietsen. een 

 afwisselende tocht langs de buiten

kanten van inderøy, met telkens  

opnieuw verrassende vergezichten  

over  fjorden, bergen, weiden  

en bossen. 
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slapen
7 Husfrua Gardshotell: klein maar 

gezellig gerenoveerd houten boerde
rijtje. Je kan kiezen voor kamers in 
chalets in de tuin of slapen in de in 
oude stijl ingerichte kamers in de 
boerderij zelf. Erg gezellig en ook de 
spijskaart is er aan te raden. 
 Sakshaugvegen 44A, Inderøy.  
www.husfrua.no

8 Pasar logeerde in Jegtvolden Fjord-
hotell: een groter hotel aan de oe
vers van het Trondheimfjord. Letter
lijk van je bed in het water. Degelijk 
en uitgebreid ontbijtbuffet (met 
verschillende zalmbereidingen). 
Jektvollvegen 89, Inderøy.  
www.jegtvolden.no

Kamperen
Noorwegen kent het allemansrett. 
Je mag overal kamperen, zolang je 
nadien maar alles netjes achterlaat. 
Ideaal voor wie er met de camper opuit 
trekt. op heel veel plaatsen kan je ook 
je elektriciteit opladen en je toilet 
leegmaken.
9 Stornesøra Fjordcamping: eenvou

dige camping bij het Trondheimfjord. 
Stornesvegen 9, Inderøy. 
 

Trøndelag is de regio rond het centraal 
in Noorwegen gelegen Trondheim en 
bestaat uit SørTrøndelag en 
 NorTrøndelag. Trondheim zelf ligt 
500 kilometer ten noorden van de 
hoofdstad oslo en telt 182.000 inwoners. 
Het is daarmee de derde stad van 
Noorwegen. 

erheen
•	 Auto: BrusselTrondheim: 1.970 km. 

Je rijdt in 21 uur via Antwerpen, 
Venlo, Münster, Bremen, Ham
burg, Lübeck, Kopenhagen, 
Helsinborg, göteborg, 
oslo, Elverum, Nygard 
naar Trondheim. Het 
deel door Noorwegen 
is desolaat maar 
bijzonder mooi. 

•	 Vliegtuig: met Scandi
navian Airlines via 
 Kopenhagen of oslo naar 
Trondheim. of vlieg met KLM 
en stap over in Amsterdam, waar je  
een directe vlucht naar Trondheim 
neemt.

transport ter plaatse
In Trondheim airport (Vaernes) huur je 
makkelijk een auto. 

eten & drinKen
1 Øyna: allicht het beste restaurant in 

Inderøy. geniet er van originele 
recepten met lokale producten. En 
geef je ogen ondertussen de kost: 
bijzonder mooie vergezichten over 
het Trondheimfjord. Øynavegen 60, 
Inderøy. www.oyna.no 

2 Mosvik Brygge: een gezellig restau
rantje langs de kaai van het Trond
heimfjord, met eenvoudige maar 
lekkere gerechten. Bestel er zeker 
de vissoep, ‘gekruid met onze 
 geschiedenis.’ Je kan er ook over
nachten. Vinjesjøen, Mosvik.  
www.mosvikbrygge.no

doen!
3 Gulburet: bezoek deze gezellige 

boerderij, drink er een kop koffie of 
een huisbereid bier, en koop er 

een reeks lokale specialitei
ten zoals confituur, brood, 

koffie, … Sandvollan
vegen 391, Inderøy.  
www.gulburet.no
4 Skarnsundet Fjord-
senter: boek een heer

lijke visvangst op het 
fjord. Laat je begeleiden 

door ervaren, plaatselijke 
gidsen en waag je kans op je 

zelfgevangen koolvis, zalm of heil
bot. Vangshylla, 185 B, Inderøy.

5 Stiklestad Nasjonale Kultursenter: 
bezoek de wieg van de Noorse ge
schiedenis, leer over het boeiende 
leven van de heilige olav en bezoek 
zijn sfeervolle kapelletje. 
 Leksdalsvegen 1, Verdal.

6 Bjørøya Akvasenter: bezoek een van 
de grotere zalmkwekerijen in Noor
wegen. Na een fraai gemaakte 
 videointro vaar je in een speedboot 
naar de zalmvelden. Avontuur, mooie 
uitzichten en veel informatie! 
 Lauvøyvegen 505, Flatanger.  
www.bjoroya.no

meer info
•	 www.visitnorway.com: heel wat 

praktische informatie en inspiratie 
voor een vakantie in Noorwegen, ook 
in het Nederlands. 

•	 www.visitinnherred.com: site over 
de regio ten noorden van Trondheim, 
met suggesties voor een of meer
daagse uitstapjes en praktische info.  

De Fosslia is hét mekka voor de vliegvissers.
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