
  

 

  

 

 

Økonomisk potensiale anadromt fiske 

Vefsnaregionen: 105 000 000/ år 

Omsetting før aksjonene: 875 000/år 

 

 

Status næring 



  

 

  

 

 

 Prosjekt «Nasjonalt ressurs- og 

kompetansesenter for lokal 

forvaltning og næring» 
 



  

 

  

 

 

Utfordringer 

 Få eksisterende aktører 

 Fiskerettighetene er ofte eid av andre enn grunneier  

 Få eksisterende boenheter for utleie i umiddelbar nærhet av elvene 

 Manglende salg/markedsføringsapparat 

 Mangler på tilleggstjenester som guiding, kursing, catering og annen 

tilrettelegging 

 Underskudd på fysisk tilrettelegging i form av fiskeplasser, stier, tilførselsveier, 

skilting, parkering etc. 

 For de nedre delene av Vefsna er jernbanen en stor utfordring i forhold til 

tilgang på fiskeplasser. 

 Inndeling av vald/ fiskesoner/fiskedager som er ugunstige i forhold til salg av 

fisketurismeprodukter  



  

 

  

 

 

Muligheter 
 Felles organisering gir unike muligheter til å bygge opp én felles 

plattform for forvaltning og salg 

 

 

 Felles organisering av salg/markedsføring/ forvaltning og 

tilrettelegging gir mye bedre muligheter til å bli en synlig aktør på  

det internasjonale markedet. 

 

 Felles organisering gir grunnlag for bedre økonomi 

 

 

          



  

 

  

 

 



  

 

  

 

 



  

 

  

 

 
Ressurs- og kompetansesenter - 

en viktig del av løsningen: 

 Optimal forvaltning gir grunnlag for optimal 

næringsutvikling 

 Et tett samarbeid mellom disse gir de beste 

forutsetningene for å realisere potensialet i 

regionen 

 Lov om lakse- og innlandsfisk gir pålegg om 

lokal kunnskapsbasert forvaltning – dette gjør 

vår kompetanse etterspurt på et nasjonalt nivå 



  

 

  

 

 

 -Bevarings- og reetableringsarbeid i samarbeid med VI 

 -Kultivering 

 -Overvåking/merke- og registreringsteknologi 

 -Fysiske etableringer (eks. laksetrapper/ 

vandringshinder) 

 -Forvaltning og driftsplanlegging 

 -Fysisk tilrettelegging /forvaltningstiltak 

 -Formidling/salg av kompetanse 

 -Salg, markedsføring og booking 

Arbeidsområder 



  

 

  

 

 

Samarbeidspartnere 

 Regionale: Vefsn-, Grane- og Hattfjelldal 

Kommune, Vefsnlaks, Helgelandskraft, Regional 

Park Vefsna 

 Nasjonale: Miljødirektoratet, 

Veterinærinstituttet, NINA, HI, Fylkesmannen 

 Internasjonale: Moray Firth Sea Trout Project 

(Skottland), University of Highland and Island – 

Inverness (Skottland), Tweed Foundation / 

Tweed Commission (Skottland) 



  

 

  

 

 

Prosjektorganisering 

 Prosjekteier: MON KF 

 Styringsgruppe: , Vefsna Regionalpark, MON 

KF, Statkraft, Vefsnlaks og Veterinærinstituttet 

 Referansegruppe: Grunneiere og 

rettighetshavere, samt næringsutøvere knyttet til 

vassdragene 


