
 

Vefsnakonferansen 2016 – foredragsholdere 
Bjørn Ivar Lamo, konferansier dag 1 

 

 

 

 

 

 

Ingelin Noresjø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Brodtkorb 

 

 

Bjørn Ivar Lamo har vært (og er) ordfører i 

Grane kommune siden 2003, med de 

utfordringer og muligheter det gir. Han er 

litt over middels interessert i fiske og 

friluftsliv, og blir ofte observert med svart 

kjelen og bål rundt om i Grane. 

 
 

 Mona er fylkesråd for næring i Nordland. 

Hun er utdannet lærer og var kontaktlærer 

på 10. trinn på Leknes skole før hun gikk inn 

i jobben som fylkesråd.  Mona har vært 

kommunestyrerepresentant og 

formannskapsmedlem i Vestvågøy 

kommune. Mona Fagerås er nestleder i 

Nordland SV.  

 

 

Bjørn jobber i Vegvesnet og er i tillegg daglig 

leder og styreleder i Vefsnlaks AS og 

Brodtkorb AS (som har store 

fiskerettigheter i spesielt Vefsna). Bjørn er 

derfor riktig person til å gi oss et historisk 

innblikk fra elvene i Vefsnaregionen. 

 



Dag Bastholm 

 

  

   

 

 

 

 

Ellen Schjølberg 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

Steinar Høgås  

   

 

 

 

 

Øistein Aagesen 

            

  

 

Dag Bastholm er Kultur- og miljøleder i Nordland 

fylkeskommune og har jobbet for 

fylkeskommunen siden 1997. Han er utdannet 

arkitekt og har lang erfaring innen planlegging. 

Bastholm har vært med på å utarbeide Regional 

plan for Vefsna, og har inngående kunnskap om 

hvordan denne planen legger til rette for bruk og 

vern i Vefsnavassdraget. 

 

 

Ellen er sivilingeniør og jobber som daglig leder i 

Grane Næringsutvikling as, et lokalt 

næringsselskap der Grane kommune er 

majoritetseier. Grane Næringsutvikling har 

prosjektledelse for prosjekt «Vefsna 

Regionalpark». Ambisjonen med prosjektet er å 

etablere et permanent samarbeid for å utvikle 

regionen på basis av natur- og kulturkvaliteter i 

kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 

 

 

Steinar er leder i Nordland Jeger- og 

Fiskeforening, og på fritiden en ivrig fluefisker, 

fuglehunddommer og jeger. Han har tidligere 

vært leder for Rana Utviklingsselskap og aktiv i 

politikken for Høyre.  

 
 

Øistein Aagesen er administrerende direktør i 

Statskog og arbeider på foretakets hovedkontor i 

Namsos. Han har blant annet bakgrunn fra 

kabelindustrien, har arbeidet innen 

bedriftsrådgivning og arbeidet også flere år i 

lakseoppdrettsselskapet Fjord Seafood med 

hovedsete i Brønnøysund. 

  



Maria Almli 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle Steinkjer 

 

 

 

 

 

 

 

Torfinn Evensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Almlid 

 

 

Maria er sosiolog og forsker ved Høgskolen for 

landbruk og bygdeutvikling, avdeling Steigen. 

Almli er også en engasjert friluftspersonlighet, 

nestleder i Friluftsrådenes Landsforbund og nylig 

avtroppet styremedlem i Norges jeger- og 

fiskerforbund. De siste årene har hun arbeidet 

bredt med å synliggjøre hjemkommunen Steigen, 

Salten og livet på bygdene generelt. 

 
 

 

Torfinn Evensen er generalsekretær i 

organisasjonen Norske Lakseelver, som er en 

fagorganisasjon for forvaltning av lakse- og 

sjøørretelver. Han er naturforvalter fra NMBU, og 

jobber med forvaltning av biologiske ressurser og 

tilrettelegging for naturbasert reiseliv. Som aktiv 

og interessert laksefisker har han også god 

erfaring fra inn og utlandvedrørende hva som 

kreves av et laksefiske myntet på moderne 

sportsfiskere. 

 

 

Jarle Steinkjer har jobba i forvaltninga siden 1985, 

og er ansvarlig for koordinering av bekjempelsen 

av lakseparasitten G.Salaris (samt andre fremmede 

arter på fisk) i Norge. Steinkjer er derfor svært 

sentral i friskmeldingsstrategien for 

Vefsnaregionen.  

 

Gunnar er utdannet skogbruker fra Norge og 

USA. Tidlig i sin karriere jobbet han med skog, 

men det er som reiselivsmann han har gjort seg 

mest bemerket. Han startet Din Tur AS i 1995 og 

var daglig leder der i 17 år, og bygde opp 

selskapet til å bli landsdekkende innenfor 

bygdebasert reiseliv og fisketurisme spesielt.  

Gunnar driver i dag selskapet Yes Norway. 

 

 



 

Christopher Sjuve 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Severinsen, konferansier dag 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Elvestuen 

 

 

 

 

 

 

Haaken Christensen 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher jobber som matredaktør på Klikk.no. 

Tidligere har han jobbet for VG hvor han lagde 

Sjuves Kjøkken.  Han dukker med ujevne 

mellomrom opp på TV-skjermen, sist som 

dommer i Fingrene av fatet på TV2.  

Nylig har han gitt ut en bok om bacon – Alt blir 

bedre med bacon. Han holder også diverse 

foredrag om alt som har med mat å gjøre. 

 

 

Anne er tidligere journalist i NRK og har i 30 år 

drevet Nordlandsfly AS i Mosjøen. Hun er opptatt 

av utvikling i regionen og med god journalistisk 

teft vil hun lede oss gjennom dag 2 på 

konferansen. 

 

 

Ola Elvestuen er nestleder i Venstre og innvalgt på 

Stortinget fra Oslo. Han er i dag leder for Energi- 

og miljøkomiteen på Stortinget. Elvestuen har 

gjennom sin politiske karriere vist stort 

engasjement i miljøspørsmål.   

 
 

Haaken Christensen er Innovasjon Norge sin 

fagspesialist innan naturbasert reiseliv, utdanna 

økolog, og jobbar med å utvikle Norge som 

destinasjon for naturbaserte aktivitetar. 

 

 



 

Helge Bardal 

 

 

 

 

 

 

 

Espen Holthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bjørnå 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tor Næss 

  

 

 

 

Helge Bardal er forsker ved Veterinærinstituttet, 

seksjon for miljø og smittetiltak. Seksjonen er 

Norges kompetansemiljø for bekjempelse av 

lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. Helge Bardal 

deltok i prosjektledelsen for alle 

rotenonbehandlinger av elver i Vefsnaregionen, 

og var prosjektleder for tiltakene i innsjøene 

Fustavassdraget. 

 

 

Espen Holthe jobber ved Veterinærinstituttet, 

seksjon for Miljø og Smittetiltak. 

Hovedarbeidsområdet er bevaring og reetablering 

av fiskebestander i forbindelse med tiltak for å 

fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris. 

Siden 2008 har Holthe jobbet med bevaring og 

reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen, 

der han også er prosjektleder for 

reetableringsprosjektet. 

 

 

Thomas er lokal prosjektleder for det meste av det 

som foregår i forbindelse med vassdragene i 

Vefsnaregionen. Dette inkluderer alt fra 

reetablering og bevaring, til overvåkning, 

klekkeridrift og driftsplanlegging. I tillegg er han 

sterkt engasjert i utvikling av Vefsnaregionen og 

deltar aktivt i arbeidet med utvikling av 

Kompetansesenter for forvaltning og 

næringsutvikling, Regionalpark Vefsna og annet 

relatert arbeid. 

 

Tor er utdannet utmarkstekniker fra Statens 

Skogskole Evenstad. Har arbeidet med 

prosjektering av fiskeanlegg, produksjon av fisk til 

kultiveringsformål og kultivering i 30 år. Først i 

Glomma/Rena vassdraget med produksjon og 

utsetting av ørret. Senere med reetablering av laks 

i kalkede vassdrag på Sørlandet. Har ledet levende 

genbank for villaks på Bjerka. Er i dag fiskefaglig 

leder i Statkraft. 
 



 

Henning Urke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjørn Tråslett 

 

 

 

 

 

Ragnar Holm 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Sivertsen 

 

 

 

 

 

 

 

Biolog Henning Andre Urke jobber i 

rådgivingsselskapet INAQ i Trondheim med fokus 

på bærekraftig akvakultur. 

Han har tidligere arbeidserfaring som forsker II i 

NIVA og seksjonsleder i Fiskeridirektoratet.  

Han er for tiden prosjektleder for flere tverrfaglige 

prosjekt spesielt knyttet til laksefisk i Lærdalselvi 

og dens utfordringer som spenner seg fra 

vasskraftreguleringer, kultivering, beskatning, G. 

salaris og interaksjoner med oppdrettsaktivitet. 
 

Torbjørn er daglig leder i Helgeland Reiseliv som 

dekker 18 kommuner her på Helgeland. Han bor 

på Mo. Torbjørn har en mastergrad innenfor 

organisasjonsutvikling og ledelse. På fritiden er 

det i tillegg til familie jakt, fiske og toppturer som 

gjelder. 
 

Ragnar bor i Harran og jobber hos Grong Fritid 

som utmarkskonsulent. Grong Fritid er en 

overbygging for reiselivsnæringen i Grong som 

også ivaretar turistkontorfunksjonen i Grong 

kommune. Ragnar er utdannet utmarksteknikker 

fra Evenstad og har blant annet jobbet med laks i 

Namsenvassdraget i nesten 20 år. På fritiden går 

det mye i friluftsliv, hvor fuglejakt og fiske er 

hovedgeskjeften. 

 

Christian er daglig leder og startet Advanced 3D 

Solutions AS.3D visualisering og modelering. 3D 

interaktive opplæringssystemer. App- og 

spillutvikling. Kontoret er i Teknoparken, som 

hovedsakelig jopbber mot industri og annen 

næring, nasjonalt og internasjonalt. Teknoparken 

Helgeland er et uavhengig tilbud etablert av 

helgelendinger med lang erfaring fra ulike 

teknologi-og økonomisk/administrative miljø. De 

har også jobbet mye med gründerprosjekter opp 

gjennom årene. 

 

 



 

Per Theodor Tørrisen 

 

 

 

 

 

 

Morten Bolstad 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Kolsvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Per Theodor har erfaring og fagutdanning som 

kokk, har i tillegg studert mat og matkultur 

gjennom høgskolen på Nesna. Har jobbet i flere 

prosjekt som har omhandlet lokalmat-utvikling og 

sittet som matkontakt i Nordland. Jobber nå som 

prosjektleder for ArktiskMat i tillegg til jobben som 

kokk på Mosjøen Videregående Skole. 

 

 

Trine og Morten Bolstad har siden år 2000 drevet 

med tilleggsnæringer tilknyttet tradisjonell 

gårdsdrift på Furuheim Gård. De tilbyr overnatting, 

servering og opplevelse, med fokus på lokal mat og 

formidling av kulturhistorie.  Ved å ta i bruk 

allerede eksisterende objekter og tilbud i 

nærområdet har de bygget opp et nettverk for 

samarbeid. 

 

 

Terje er utdannet Naturforvalter fra NBMU, samt 

en Master i økonomi og ledelse fra Bodø. Han har 

jobbet 15 år i Din Tur AS før han begynte i Mosjøen 

og Omegn Næringsselskap. Her jobber han med 

Vefsnaregionen og Vefsnavassdragene spesielt. På 

fritiden går det i ski, jakt og fiske. 

 
 


