
Informasjon om status – Arbeidet i Vefsnlaks AS.  

Notat til Eiermøte 23.11.16. 

 
 

-Plan infrastruktur 

 

Vefsnlaks AS har tatt initiativ overfor Vefsna kommunene for å få i gang arbeidet med 

utarbeidelse av en plan for infrastrukturtiltak langs elvene i regionen. 

 

Et første møte ble avholdt 8. november, og et nytt arbeidsmøte blir avholdt 15. november. 

Siktemålet med dette siste møtet var å utarbeide en skisse til planprogram, som kan 

presenteres på møte i ”Regionalplangruppen” på Trofors 24. november. Vefsnlaks AS påtok 

seg å utarbeide slik skisse. Skissen er utarbeidet etter uformelle samtaler med Nordland 

fylkeskommune-. 

Det tas sikte på å få etablert et interkommunalt planprosjekt av 1 – 1 ½ års varighet. Med 

henvisning til handlingsplan for Regional plan for Vefsna, bør det være mulig å få 

fylkeskommunen med på finansiering. Det er trolig en forutsetning at det finnes grunnlag for 

en prosjektlederstilling på hel tid. Det er i foran nevnte skisse vist til muligheter for 

skjønnsmidler til et slikt planprosjekt. 

 

Det vil også være viktig for oss å fokusere på de muligheter som åpner seg for statlig 

finansiering dersom det gjennomføres en prosess for statlig sikring av friluftsområder. 

 

-Jernbanekrysning 

 

Det er avholdt to møter med Jernbaneverket, sist 9. november. I møtet deltok representanter 

fra Grane og Vefsn kommuner og Vefsnlaks AS. 

 

Det kan konstateres at det er etablert en positiv dialog med Jernbaneverket, og plan for 

jernbanekrysning som i sin tid ble utarbeidet av Knut Ravassbakk vil bli lagt til grunn for det 

videre arbeid. Løsning av sikker jernbanekrysning vil bli sett i sammenheng med etableringen 

av viltgjerde fra Ner Laksfors til Kvalfors. Denne etableringen vil starte opp i 2018, og 

prosjektering er finansiert i 2017. 

 

Nytt møte avholdes 14. desember. Der vil også de ansvarlige for prosjektering av viltgjerdet  

delta. Det vil da bli gjennomført befaring av strekningen, med hovedvekt på å komme frem til 

endelig lokalisering av underganger. Jernbaneverket ønsker også å avholde et 

informasjonsmøte med grunneiere og rettighetshavere, for å sikre optimal medvirkning i 

prosessen. Tidspkt. for slikt møte er ikke fastlagt. 

 

-Finansiering/restaurering av Laksetrapper 

 

Vefsnlaks AS har mottatt bevilgning fra Statskog på 1,5 mill.kr. – øremerket trapp i Laksfors. 

400.000 er øremerket prosjektering, og avtale er inngått med Norkunsult om prosjektering. 

Norkonsult vil avslutte sitt oppdrag like etter årsskiftet. 

 

Venstre (8 mill), Arbeiderpartiet (10 mill), SP (8 mill) og SV (15 mill) har lagt inn bevilgning 

til laksetrapper i sine alternative budsjettforslag for 2017. 

 



Det gjenstår å se om de får gjennomslag for sine forslag, men det er mottatt positive signaler 

også fra andre partier. 

 

Grane kommune, på vegne av de tre Vefsna kommunene, har henvendt seg til Statkraft med 

forespørsel om deltakelse i finansiering. 

 

Et problem i denne sammenheng er at eier- og driftsansvar er noe uavklart, unntatt for 

anlegget i Laksfors som i 1997 vederlagsfritt ble overdratt fra Fylkesmannen til Vefsnlaks AS 

Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til denne overdragelse. 

 

I møte med Tore Vatne hos Fylkesmannen 18.11.15 ble problemstillingen om hvem som skal 

ha ansvar for en helhetlig prosess for prioritering og restaurering av alle trapper i vassdragene 

tatt opp. Vefsnlaks AS er bedt om å ta et initiativ for å få en formell avklaring av dette. Slik 

det vurderes fra Fylkesmannen vil det være naturlig at arbeidet med trappene legges inn i 

reetableringsprosjektet frem til dette avsluttes 2021/2022. I mellomtiden må det avklares 

hvem som skal sitte med det formelle eier- og driftsansvare nkDl  

 

-Vefsna Regionalpark 

 

Grane kommune og Hattfjelldal kommune har vedtatt å gå inn for etablering av Vefsna 

Regionalpark. Vefsn kommune vil behandle saken i sitt desembermøte – 14. desember. 

 

Fredag 11. november ble det avholdt felles møte med de tre kommuners ordførere. Vefsnlaks, 

MON KF og Grane Næringsutvikling var også representert på møtet. 

 

Det er inntil visshet grensende sannsynlig at Vefsna Regionalpark er etablert formelt fra 

010117. 

 

De ansvarlige for arbeidet vil prioritere å få på plass et nettbasert salgs- og 

markedsføringsoplegg fra våren 2017. 

 

MON KF forventes å overføre sine avtalefestede oppgaver i reetableringsprosessen til 

regionalparken. 

 

-Friskmeldingsstrategi 

 

Mattilsynet og veterinærinstituttet anbefaler en friskmelding av regionen – minus 

Fustavassdraget fra høsten 2017. Endelig formell avklaring vil foreligge etter møte med 

direktoratet en av de første dager. 

 

Endelig innhold i friskmeldingsstrategien vil da foreligge. Inntil så skjer vil det kun være 

antakelser som kan presenteres. 

 

Imidlertid er det inntil visshet grensende sannsynlig at det blir åpnet for et begrenset og 

regulert fiske sesongen 2017. Både direktoratet og veterinærinstituttet signaliserte allerede på 

et møte i vår muligheten for dette. 

 

 

Jim Nerdal      


