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Møtetema:

1. Laksetrapp prosjektet, med særskilt informasjon om fremdrift i 
Laksfors. V/ Jim Nerdal, Vefsnlaks AS og Thomas Bjørnå, 
Reetableringsprosjektet.

2. Arbeidet med fremtidig samordnet kunnskapsbasert lokal 
forvaltning av vassdragene i Vefsna regionen. V/Jim Nerdal

3. Erfaringer fra fiskesesongen 2018, og føringer for fiskesesongen 
2019. V/Eilert Hatten (FUSAM) og Bjørn Brodtkorb (VeFi).

4. Infrastruktur langs vassdragene. V/Jim Nerdal og John P. Garnes, 
Vefsn kommune.

5. Tema som ønskes tatt opp av eierne. 



Tilstede:

Jann Arne Løvdahl Vefsn kommune, ordfører

Bjørn Ivar Lamo Grane kommune, ordfører

Harald Lie Hattfjelldal kommune, ordfører

Bjørn Brodtkorb VeFi, styreleder/Vefsnlaks AS, nestleder

Per Thomas Eiterstraum VeFi, nestleder/vefsnlaks AS, styremedl.

Eilert Hatten FUSAM, styreleder/Vefsnlaks AS, styremedl.

Kine Bentseng Grane JFF

John P. Garnes Vefsn JFF

Bjørn Finseth Hattfjelldal JFF

Lars Movik Statskog SF

Hallvard Karlsen Kvalfors Grunneierlag

Trygve Fridheim Kvalfors Grunneierlag



Sverre Stokka Nedre Vefsna Elveeierlag
Thomas Bjørnå Vefsna  Regionalpark/Reetabl.prosjektet
Ellen Schølberg Grane Næringsutvikling
Øyvind Nes Hattfjelldal Vekst
Ståle Sommerseth Drevjavassdragets Forvaltningslag, styreleder
Jim Nerdal Vefsnlaks AS, styreleder



Laksetrapp prosjektet

Vefsnlaks AS startet i 2016 arbeidet med å utvikle et prosjekt for restaurering/nybygging av trappene i Vefsna
og Fusta.

Bakgrunnen var at friskmelding nærmet seg, og man satt med et eieransvar for Laksfors etter overføring av
eierskap fra Fylkesmannen i Nordland til Vefsnlaks AS i 1997.

I samarbeid med forvaltningslagene i Vefsna og Fusta ble utarbeidet plan for Restaurering av laksetrappene
i Vefsnaregionen. Etter en revisjon av handlingsplanen pr. 29.07.19 er det denne planen vi nå arbeider ut fra.

Den første bevilgning – 1,5 mill.kr. ble gitt fra Statskog SF i 2016 – øremerket Laksfors. Vi kunne da engasjere 
Konsulent for planlegging og prosjektering Laksfors. Norconsult AS ble engasjert.

Etter et omfattende arbeid, med vurdering av ulike alternativer, ble det i desember 2017 fattet vedtak om
etablering av en kulpetrapp i hovedsak i den eksisterende trasè.

Byggestart juni 2018. Planlagt ferdig juni 2019. Værforhold har medført forsinkelser. 



Laksetrapp prosjektet – finansiering pr. dato

Bev. Statsbudsjettet 2017 10,0 mill.kr.
Bev. Revidert statsbudsjett 2018 6,6  mill.kr.
Avsatt tidligere statsbevilgning (oppr. bev. Forsjordfors) 2,0 mill.kr.
Statskog SF (øremerket Laksfors) 1,5 mill.kr.
Statkraft AS (øremerket prosjektledelse Laksfors) 1,0 mill.kr.
Grane kommune 1,0 mill.kr.
Nordland fylkeskommune 2,0 mill.kr.

Samlet finansiering pr. dato. 24,1 mill.kr.

Søknader til Vefsn og Hattfjelldal ikke ferdigbehandlet.

I forslag til Statsbudsjett er det ikke bevilget midler, men det kommer forslag fra opposisjonen om
bevilgning på 5 mill.kr.



Laksetrapp prosjektet prioritering og kostnad

Prosjekt (kostnad mill.kr. – inkl. mva) 2018 2019 2020 2021

Pri. 1 Laksfors 20,0 2,0

Pri. 2 Fellingfors 0,5 0,9

Pri. 3 Storforsen 0,2 1,0

Pri. 4 Forsjordfors (inkl. sorter,anl.) 0,1 3,0 8,1

Pri. 5 Mikkeljordfors 0,2 0.8

Pri. 6 Olstadfors 0,2 0,4

Pri. 7 Forsmofors – Fusta 0,05 0,5

Pri. 8 Forsmofors – Drevjo 0,05 0,5 



Laksetrapp prosjektet prioritering og kostnad

Prosjekt (kostnad mill.kr. – inkl. mva) 2018 2019 2020 2021

Pri. 9 Mjølkarlifors/Vriomfors/
Fisklausfors/Preikstolfors/
Hattfjellfors/Trongfors/
Trofors/Pantdalslifors 0,1

Ny vurdering og oppdatering av 
Kunnskap som grunnlag for ny 
prioritering, prosjektering og 
restaurering.

Summer – inkl 10 % uforutsett
Pri. 2 – 9 21,1 8,3 11,3



Laksetrapp prosjektet prioritering og kostnad

Totale kostnader – eks. pri. 7 – 8 – 9 40,7 mill.kr.

Kostnader 2018 - Finansiert 21,1 mill.kr.

Kostnader 2019 8,3 mill.kr.
-Finansiert 3,0 mill.kr.

Finansieringsbehov 2019 5,3 mill.kr.

Finansieringsbehov 2020 11,3 mill.kr.

Finansieringsbehov 2021 – 2023 – avklares 2019



Laksfors status



Status i bilder



Status i bilder



Status i bilder



Status i bilder



Status i bilder



Fremdrift

Vi arbeider med å ferdigstille:

• Inntaksluke og innløpskanal

• Ledevegg ned til sorteringshuset

• Knevegg langs sorteringshuset

• Siste vegg ved utløpet

Når disse arbeidene er ferdige er trappen sikret for ferdigstillelse våren 2019. 



Økonomi

Kontrakten for grunnarbeid utvikler seg omtrent som forutsatt i 
forespørselen.

Det er så langt 17 Endringsmeldinger til en samlet verdi på ca. kr 
500.00 – 60% av stipulert i kontrakten.

Dan Storli har ikke utarbeidet målebrev så langt.



Økonomi

Betongentreprisen har øket noe i omfang. Dette gjelder spesielt øket 
høyde for ledevegg i øvre del. Det var mye dårlig berg og gamle murer 
som måtte tas bort før ny vegg kynne bygges. Entreprenør Team har 
ikke levert målebrev for de arbeider som er ferdigstillt.

Det er sannsynlig at øvre del av trappen gjøres ferdig denne sesongen.

Betongarbeidene i nedre del må startes opp til våren tidlig i mai og 
fullføres i løpet av juni.



Lokal forvaltning



Aktører i den lokale forvaltning.

Lovpålagte oppgaver

-Forvaltningslagene i Vefsna, Fusta og Drevjo

-Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner



Aktører i den lokale forvaltning

Ikke lovpålagte oppgaver:

• Vefsna regionalpark

• -Vefsnlaks AS

• -Reetableringsprosjektet



Aktører i den lokale forvaltning

Interesseorganisasjoner lokalt

-Jeger og Fiskerforeningene i Grane, Hattfjelldal og Vefsn

-Grunneierlagene langs vassdragene



Aktører i den lokale forvaltning

Eksterne og overordnede:

-Fylkesmannen i Nordland

-Miljødirektoratet



Status

• De første drøftinger med fovaltningslagene, Regionalparken og 
Vefsnlaks AS er kommet i gang.

• Vefsnlaks AS har en forventning om å kunne konkludere angådene
«sin» fremtidige rolle på generalforsamling 2019. 



Erfaringer fra fiskesesongen 2019

Bjørn Brodtkorb – VeFi
Eilert Hatten - FUSAM 



Laks- og sjøørretfiske i Fusta 2018



Salg av fiskekort

• Solgt 249 døgnkort a kr 500.- inkl. mva. = kr 124 500,- som netto 
utgjør en inntekt på kr 99 600,- . Inntekten vil i sin helhet bli brukt til 
kultivering, desinfisering, oppsyn, ulike forvaltningsoppgaver, rydding 
av stier og fiskeplasser.

• 81% av de elektronisk registrerte kortkjøpene, ga fangst.

• 10 (7,4%) av 134  fangede laks veide over 10 kg.



Laks- og sjøørretfiske i Vefsna 2018



Fiskekort

• Solgt 1347 stk fiskekort.

• Det var 698 personer som kjøpte fiskekort

• 72% av de registrerte kortkjøpene, ga fangst.

• 167stk av 689stk  fangede laks veide over 7 kg.



Infrastruktur langs vassdragene

• John P. Garnes orienterte om fremdrift i arbeidet med å utarbeide en 
plan for insfrastruktur.

• Vefsn kommune har vært presset kapasitetsmessig, men arbeidet er 
nå i gang.


