
Bjørn Brodtkorb
Vefsnlaks



• Selskapet ble stiftet i 1992
• Formål: Ta vare på laks- og 

sjøørretstammen i Vefsna og 
Fusta

• Legge til rette for fiske.
• Drive smoltoppdrett og 

utsetting i elvene.
Øve press på myndighetene 
for å få behandlet og 
friskemeldt elvene.

• Selskapet hverken eier eller 
forvalter fiskerettigheter.



• Statskog 15%
• Brodtkorb as 15%
• Vefsn kommune 12%
• Grane kommune 12%
• Vefsn JFF 10%
• Statkraft 10%
• Hattfjelldal kommune 7%
• Fusam 5%
• Nedre Vefsna Elveierlag 4%
• Trofors elveierlag 2%
• Kvalfors grunneierlag 2%
• Laksfors/Fallan elveierl. 2%
• Hattfjelldal JFL 2%
• Grane Jeger og Fiske 2%



• Rundt 1830-årene kom engelske 
sportsfiskere til vassdraget.

• Lakseførende hovedsakelig til 
Forsjordforsen

• 1870 – startet utredning av bygging 
av laksetrapper i Forsmoforsen i 
Fusta og  Forsjordforsen og 
Laksforsen i Vefsna.

• 1872 ble den første laksetrappa i 
Forsjordforsen  åpnet.



• I Fusta ble første laksetrapp åpnet 
omkring 1878.

• I 1889 ble utbedret trapp i Forsjord 
og laksetrappa i Laksforsen 
ferdigstilt inkl. Fellingforsen 

• Det var etter dette at de store 
gyteområdene ble tilgjengelige for 
laksen.

• Mot slutten av 1950-tallet hadde 
Vefsna-vassdraget en anadrom 
strekning på rundt 17 mil.



FANGST
• På 1920-tallet ble det tatt rundt 10 

tonn (på stang) årlig, bare i kulpene 
under Laksforsen og 
Forsjordforsen. 

• På syttitallet var Vefsna og Namsen 
tilnærmet like når det gjaldt fangst.

• Namsen har pr i dag rundt 30 tonn 
fangst pr. år.



Den største laksefangsten tatt av en fisker på et døgn. Resultatet var 28 laks, 
fire laks fikk ikke være med på grunn av at de ikke holdt «gentlemansmålet»
på 4 kilo. Foto: Cotton



Dagsfangst fra Forsjord, 1930. 19 laks fra 4 til 13 
kilo. Foto: Cotton



TRAGEDIEN
• I 1975 ble Vefsnavassdragene 

smittet av gyrodactylus salaris.
• Dramatisk fall i fangst
• Lang kamp for å få behandlet 

vassdragene.
• Endelig behandling i 2011 og igjen i 

2012.
• Prøvefiske 2017?





FRAMTIDEN:
• Vefsna kan generere rundt 

30 tonn laks
• I tillegg har vi Fusta og 

Drevjaelva.
• Fiskeopplevelser for alle
• I handlingsplanen for  gyro-

behandlingen er det estimert 
at elva kan generere opp mot 
70 mill (2004) i året til 
lokalsamfunnet) 

• Rett forvaltet og rekonstruert 
kan dette bli en av Norges 
beste laksefiske-destinasjoner.



Takk for oppmerksomheten!


