
VEFSNAKONFERANSEN 2016

• Vefsna - en fantastisk viktig faktor for å berge villaksen

• Vefsna - en fantastisk mulighet for næringsutvikling, 
rekreasjon og tilbud til allmennheten

• Vefsna - en av de best kartlagte vassdrag i landet

• Vefsna - et stort potensial for ringvirkninger, men med 
utfordringer som alltid følger der egen økonomisk 
vinning er hovedbegrunnelsen for manges engasjement. 
Min erfaring i Norge er at de lokalsamfunn som lykkes, 
tenker langsiktig og har allmennheten i fokus når 
ringvirkninger skal planlegges og utvikles.
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• VILLAKSENS SITUASJON I DAG:

• Flertallet av våre laksebestander (450) er enten truet eller 
nær truet(45/150)

• I mer enn halvparten av de 180 elver som det er utarbeidet 
gytebestandsmål for, ble dette ikke oppnådd

• Nordland fylke – et stort oppdrettsfylke med ca 5 % av 
verdensproduksjonen av oppdrettslaks utenfor de to NLV 
Vefsna og Rana. Planlagt økning i produksjonen er konkret og 
omfattende

• I tillegg til lakselus og rømming, sprer ILA seg nå både sørfra 
og nordfra i oppdrettsnæringen. Eks på dimensjon: Bukkøya i 
Rødøy er mistenkt for smitte (850.000 laks)



VEFSNAKONFERANSEN 2016

• NJFFs hovedfokus mht villaksen:

• Berge en sterkt truet verdifull fiskebestand

• Legge til rette for allmennhetens mulighet for laksefiske 

• Myndighetenes fokus mht villaksen:

• Nasjonale laksevassdrag

• Gyrobekjempelse., kalking

• Strengere krav til oppdrettsnæringen

• Stortingets fokus på allmennhetens adgang til fiske særlig i 
vassdrag som er gjort reproduserbar med store off. midler



§ 2 | FORBUNDETS FORMÅL ER:

• NJFFs formål er å arbeide for jakt, fiske og annet friluftsliv slik at utøvelsen 
bidrar til god livskvalitet og helse i befolkningen. Dette forutsetter at 
naturen ivaretas for å sikre levedyktige og høstbare bestander av vilt og 
fisk, og at allmennheten sikres gode jakt- og fiskemuligheter.

• Hovedmålene er å:

• ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og 
naturforvaltning 

• sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene

• være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fiske i samfunnet

• tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere

• sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt og fiske 
gjennom faglig og politisk virksomhet



• NJFF ber myndighetene sørge for bedre tilgang i vassdrag der det 
offentlige går inn med midler til kalking og gyrobehandling. Når 
samfunnet bidrar med midler, er det et prinsipp at samfunnet kan hente 
noe tilbake i form av allmenn tilgang til fisket. 

NJFF LANDSMØTEVEDTAK 2015



• Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte helgen 13.-15. november i 
Haugesund. Landsmøtet er organisasjonens høyeste demokratiske organ, og fattet 
følgende resolusjon:

• «Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber myndighetene aktivt følge opp 
de politisk vedtatte mål om å sikre en god allmenn tilgjengelighet i kalkede og 
gyrobehandlede vassdrag.

• Når samfunnet bidrar med betydelige offentlige midler til tiltak i vassdragene, er det et 
viktig prinsipp at samfunnet også skal hente noe tilbake i andre enden, i form av god 
allmenn tilgjengelighet til fisket. NJFF vil understreke at en forholdsmessig andel av 
fisket minimum bør være en andel på 50 %. Dette en ordning som har vært praktisert 
for flere av kalkingsvassdragene.

• Et allment tilgjengelig fiske vil være til glede og nytte for alle parter, både grunneiere, 
fiskere og samfunnet for øvrig. Uten samfunnets aksept for å bruke av fellesskapets 
midler til nødvendige tiltak, hadde det ikke vært mulig å nå dit vi er i dag verken når det 
gjelder bekjempelse av forsuring eller lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

• Etter at et flertall på Stortinget ved flere anledninger understreket at denne ordningen 
også burde utvides til å gjelde gyrovassdragene, ble det lovfestet en hjemmel som gir 
myndighetene mulighet til å stille krav om allment tilgjengelig fiske da lakse- og 
innlandsfiskeloven ble revidert i 2012. Paragrafen er en sikkerhetsventil for å sikre en 
god tilgang til fisket for allmennheten. Et krav om et allment tilgjengelig fiske i vassdrag 
som mottar betydelige tilskudd av offentlige midler innebærer ikke at fisket skal være 
gratis. Det vil heller ikke på noen måte umuliggjøre en utvikling av et differensiert 
fisketilbud der også mer tilrettelagte tilbud inngår.»

• Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.


