
Referat seminar Fiplingdals martnaen 6. september 2013 

 

1. Ellen ønsket de 40 fremmøtte velkommen etter registrering og kaffe. 

Oppfølging og innsnevring av fjorårets seminar, samt VM i fluefiske. 

Noe kan gjøres raskt og med enkle midler, andre ting er mer langsiktige.  

Arbeidsforedling mellom aktører, forvaltning og det offentlige. Samhandling er nøkkelord. 

Kan kreve forhandlinger, som bør tas fortløpende. 

Rask presentasjon av deltakerne. 

2. Hva har skjedd siden i fjor? Ellen Schjølberg 

(Ellens notater) 

 

- Vertskapsrollen, hvordan vi tar imot fremmede (sjekk Ona Fyr) 

- Kommunikasjon 

3. Driftsplan Vefsna. Bjørn Brodtkorp  

Første driftsplan for Vefsnfjordregionen laget av Jon Håkon Stensli i 1998. 

Forholdt oss til den fram til dagens situasjon, nå når elva er friskmeldt. 

Vefsnlaks ga mandat til til Thomas Bjørnå for utkast til driftsplan for Vefsna, med utg. punkt i den 

nye. 

Klart i juni -13. 

1.fase når elva driftes uten laksetrapper 

2.fase når elva får åpne laksetrapper 

Lovpålagt at alle vassdrag må ha styre. Må ha kommersiell del og kultiveringsdel.  

Håper på vedtatt plan på denne tid neste år. 

 

Svein Jonny: Lite eller ingen informasjon om driftsplanen.  

Bjørn: Denne informasjonen kommer nå pga behov for ny plan etter utdatert nåværende plan 

Jim: God organisering i Vefsna, for alle grunn- og elveierlag, minus Drevja, er medeiere i Vefsnlaks 

pluss kommunene, Brodtkorp, med mer. Unik mulighet for samling rundt driftsplan. 

 

Oppfordring => Bør innkalle til møte med grunneierne ganske raskt 

4. Gruppearbeid 

5. Våg å satse. Markedsføring i et langt perspektiv. Trond Are Rasmussen 

Helgeland Event startet for 12 år siden, ansatte nå en i hel stilling. 

Bysprinten (vill  ide for 8 år siden, tv-produksjon de fire siste år (satset på H.E. pga engasjementet)) 

og Arktisk matfestival. Har skapt stor kompetanse lokalt. 

Hvorfor profesjonalisering? 

- markedsorientert 

- turisme/reisliv 

- kommersialisering 



- publikum 

- profesjonalisering 

Resultat etter arrangement: reklameeffekt i millionklassen. Dyr produksjon men perfekt resultat. 

Må bruke filmmaterialet i kommunene. 

Artic Race of Norway: også vill ide ut fra Andørjarittet. Enormt lokalt engasjement, lokal profilering. 

Arrangementer best resultat hvis lokal forankring og engasjement er godt. 

Produktutvikling i forbindelse med arrangement har stort potensiale.  

Kommunene eier tv-rettighetene til produksjonen fra VM i fluefiske 

6. Omforent merking og tilrettlegging. Kristian Helgesen  

Friluftsliv i folkehelseperspektiv. 

Stort prosjekt initiert av Gjensidigestiftelsen..  

Har stor effekt for folkehelse og turisme 

Utarbeidet en merkehåndbok, som har fått stor ”pondus” 

Liten tradisjon for merking her pga jff stort og DNT lite.  

Friluftsråd vil skape 

-økt trivsel, økt hverdagsaktivitet, økt helsegevinst og en mer attraktiv region 

 

Trykking av turkort. 

2014: 

- vandring, fiskeplasser, padling, sykkel og attraksjoner 

Felles sti- og løypedatabase på gang sentralt. 

7. Erfaringer fra VM. Jim Nerdal 

Fiskemuligheter 6 (under mesterskapet 3) 

Natur og kultur 6 

Opphold før og under VM 6 

Vertskapsrolle 6 

Arrangement ca 5 

Hva har vi lært: 

- Er du ikke på nett – er du ikke eksisterende 

- Følg opp positive presentasjoner 

- For lite tilgjengelig informasjon ( særlig på engelsk) og tilbud 

- Fisk er ikke en evigvarende ressurs – kultivering og forvaltning 

Vefsnaregionen som sportsfiskedestinasjon er ikke sterke enn hva de tre kommunene og aktørene 

gjør den til SAMMEN 

Gode kartløsninger viktig. Utnytte interaktive løsninger i forbindelse med filmopptakene. 

Viktig med samhandling og langsiktighet som er godt fundamentert.  

 

 



- Oppsummering: 

Helgeland Event står klar til å inngå avtaler med leveringsdyktige aktører i regionen for å kunne tilby 

pakkeløsninger til bl.a. større bedrifter 

Viktig å definere produkter – ikke bare ”fin natur” 

Brodtkorp reflekterte over at det de fikk mest kritikk for tidligere var høyprisprodukter til et 

eksklusivt marked. Nå etterlyses nettopp slike tilbud levert av lokale aktører. Han oppfordrer til å ha 

bredde i tilbudene, både høypris- og rimelige fiskemuligheter 

Generelt kom det flere positive innspill på at opprettelse av regionalpark kan være hensiktsmessig for 

struktur og samhandling av utviklingen i Vefsnaregionen 

 

 


