








Laksetrapp prosjektet 

Eierskap: 
 
-Det er satt som en forutsetning for videre statlig finansiering at de formelle sider ved eierskap  
til trappene avklares. Bevilgninger hittil – 18,6 mill. NOK har grunnlag i at Laksfors formelt er eid 
av Vefsnlaks AS (overført fra staten 1997). Vefsn og Hattfjelldal har stilt samme krav som 
Miljødep. 
-Etter en omfattende graving i gamle arkiver foreligger følgende (ref. notat av 041218 ): 
 --Det foreligger tinglyst rett til grunn til etablering og drift av trappene i Forsjordfors,   
    Laksfors og Fellingfors (tinglyst 1887/1888). 
 --For øvrige trapper i Vefsnavassdraget foreligger ingen tinglyste rettigheter. Samtlige   
    trapper  ligger på – og har adkomst over – «statsgrunn». 
 --Trappen i Forsmoforsen i Fusta (den første i Vefsn) ble bygget og finansiert av     
    grunneierne fra Fustas utløp til Luktvatn. Grunneierne er i dag organisert i FUSAM     
    Forvaltningslag, men det er ikke tinglyste avtaler. Det foreligger imidlertid      
    rettsavgjørelser som styrker Forvaltningslagets rettighet til drift og utbygging av  
    trappen. 
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Eierskap (forts.) 
 --For trappen i Forsmoforsen i Drevjo er status tilnærmet lik status i Fusta. Det finnes   
   heller ikke for denne trappen tinglyste avtaler. 
 
-Pr. dato er følgende status i eierskaps- og driftsansvarssaken: 
 --Ny avtale om grunn og adkomst til Laksfors er under utarbeidelse. Ny avtale bygger på 
    tinglyst avtale fra 1888. 
 --DN rapport 7-2011 – «Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrom    
    laksefisk (2011-2015)», har tillagt Vefsnlaks AS eierskap – og dermed driftsansvar for    
    også Forsjordfors og Fellingfors i tillegg til Laksfors. Sett i sammenheng med den statlige 
    overføring av Laksfors i 1997 er dette i og for seg naturlig. 
 --Styret i Vefsnlaks AS har vedtatt å akseptere direktoratets eierskapsvurdering, og påtar 
    seg eier- og driftsansvar for også Forsjordfors og Fellingfors. Arbeidet med å få   
    utferdiget og tinglyst avtaler om grunn og adkomst igangsettes med grunnlag i tinglyste 
    avtaler fra 1887/1888. 
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Eierskap (forts.) 
 --Øvrige trapper i Vefsnavassdraget: Storforsen, Mjølkarliforsen, Vriomforsen, 

    Fisklausforsen, Vriomforsen, Fisklausforsen, Hattfjellforsen, Trongforsen,     
    Troforsen, Mikkeljorforsen, Pantdalsliforsen og Olstadforsen. Alle ligger på   
    statsgrunn og adkomst hovedsakelig over statsgrunn. 
    Avtaler om rett til å anlegge , vedlikeholde og drifte laksetrappene, samt rett til 
    adkomst er under inngåelse med Statskog SF. 
 --Forsmoforsen i Fusta. FUSAM har vedtatt å gå i forhandlinger om vilkår for at 
    Vefsnlaks AS tar over eier- og driftsansvaret for trappen. 
 --Forsmoforsen i Drevjo. Drevjavassdragets Forvaltningslag går inn for at Vefsnlaks 
    AS tar over eier- og driftsansvaret for trappen. 
 --Arbeidet med nye formelle avtaler og rett til etablering og drift av trappene, samt 
   rett til adkomst for trappene i Fusta og Drevjo igangsettes straks. 
 

Foranstående er forutsetningen for videreføring i henhold til 
«trappeplanen»    
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Status «Trappeplan» 
 
-Inntil vi får en avklaring i forhold til statlig bevilgning 2019 (Revidert Statsbudsjett i mai), samt 
svar på søknader om tilskudd fra Vefsn og Hattfjelldal, stilles alt arbeide utenom Laksfors i bero. 
-Unntak er kartlegging av oppgang av fisk i Vefsnavassdraget (radiomerking). 
-Bevilgning i Revidert Statsbudsjett og tilskudd fra Vefsn og Hattfjelldal vil i henhold til 
prioriteringsplan medføre oppstart av arbeider i Storfosen og Mikkeljordforsen. Forut for 
igangsetting i Mikkeljordforsen må gjennomføres drøftinger med rettighetshavere og 
lokalbefolkning om det er ønskelig med oppgang av laks over Mikkeljordforsen. 
-Prioriteringer videre kan revurderes når resultat av kartlegging foreligger.  


