Elva – bygdenes viktige gullåre
Tilhørighet, identitet, verdiskapning, folkehelse
Politikerseminar 21. juni
Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC)
har bestemt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen.
Dette året vil vi vise fram alle de positive sidene ved villaks og sjøørret.

Sted: Surnadal kulturhus
Tidspunkt: 21. juni kl 09.30
Gratis

Villaksens år 2019 - Politikerseminar i Surnadal 21. juni
Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal, i samarbeid med Surna
elveeierlag, Surnadal jff og Surnadal kommune ønsker å invitere til seminar
der vi viser fram vår fantastiske ressurs til alle som er interessert i laks,
sjøørret og laksefiske. Spesielt ønsker vi å invitere våre politikere til
seminaret. Det er valgår og vi vil gjerne høre hva våre politiske partier mener
om forvaltningen av anadrom laksefisk og hvordan vi skal sikre anadrome
laksefiskbestander i framtiden mot ulike trusler. Vi inviterer til et bredt
sammensatt seminar, med flinke og engasjerte foredragsholdere. På slutten av
seminaret har vi satt av tid til presentasjon av partienes politikk og en kort
debatt. Til slutt inviterer vi alle til å bli med til Surna der det gjennomføres
«Camp villaks» og det vil bli mulighet for å snakke med framtidens
laksefiskere og elvevoktere. Her vil vi også demonstrere fluefiske og det blir
mulighet for å prøve noen kast med fluestang. Media er invitert med hele
veien.
Seminaret gjennomføres samtidig som Laksedagene i Surnadal, og det er mye
annet som foregår samtidig. NJFF stiller også med en bildeutstilling som vil
bli plassert i Surnadal sentrum.
Målgruppe: lokal- og fylkespolitikere i Møre og Romsdal. Andre med
interesse for forvaltning av laks og sjøørret.
Sted: Seminaret gjennomføres på Surnadal kulturhus.
Seminaret er gratis. Påmelding gjøres til NJFF Møre og Romsdal ved
fylkessekretær Åsa Fredly på epost m.romsdal@njff.no. Ved spørsmål ring
92 42 62 93. Andre kontaktpersoner: Georg Solem (Surna elveeierlag), Turid
Sættem Eggen (Surnadal jff), Bodil Gjeldnes (Surnadal kommune).
Påmelding fram til 20. juni. Påmeldte som ikke møter vil belastes med et
gebyr tilsvarende pris på dagpakke.
Vi har fått midler fra NJFF og Fylkesmannen i Møre og Romsdal til
gjennomføring av seminaret.

Oppmøte og registrering fra kl 09
Kl 09.30 (Kulturhistorie) «Villaksen – Norges levende arvesølv» (Pandora
Film)
Kl 10.00 (Tilhørighet og identitet) Åpning ved Surnadal kommune, Lilly Gunn
Nyheim
Kl 10.10 (Folkehelse) «Terapi i vadebukse»
v/Bjørn Tore Kjølholt «Rosareke»
Kl 10.40 Pause
Kl 10.50 Revisjon av Trollheimen Kraftverk – kommunalt engasjement v/Ola
Heggem
Kl 11.00 Villaksen og sjøørretens livssyklus
v/Eva Thorstad
Kl 11.30 Vannforskrifta
v/Håkon Slutaas Møre og Romsdal fylkeskommune
Kl 11.50 Lunsj
Kl 12.30 Hvor står vi?
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning v/Eva Thorstad
Kl 12.55 (Verdiskapning) Hva betyr det for lokalsamfunnet å ha tilknytning til
en lakseelv? v/ Oddgeir Andersen NINA
Kl 13.20 Pause
Kl 13.30 Ungdommer fra Camp Villaks svarer på spørsmål og forteller
politikerne hvorfor det er viktig å ta vare på villaksen og sjøørreten.
Debatt/Partipresentasjon
Kl 14.45 Avslutter seminaret inne og drar ned til elva for å hilse på
ungdommene som deltar på Camp Villaks.

Litt bakgrunnsinformasjon
Atlantisk laks er den eneste ville arten av laks i Europa, og vi har omtrent 1/3 av den totale bestanden i Norge. Årlig løser rundt 60 000 mennesker
fiskeravgiften som gir tillatelse til å fiske anadrom laksefisk. Laks og sjøørret er arter med stort potensiale for turisme, og lokal verdiskapning.
Stortinget har vedtatt at vi skal ha 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder for å sikre våre viktigste laksebestander en ekstra
beskyttelse mot inngrep og forstyrrelser. I Møre og Romsdal har vi Ørstafjorden og Ørstaelva, Romsdalsfjorden og Rauma, Sunndalsfjorden og
Driva, og Halsafjorden og Surna som nasjonale laksefjorder og laksevassdrag.
Innenfor villaksens utbredelsesområde er det i alt over 2600 lakseelver og 465 av disse finner vi i Norge. I Møre og Romsdal er det registrert totalt
1048 små og store elver (kilde: vann-nett.no). Av disse er 222 registrerte laksevassdrag i Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag,
men i de fleste vassdrag kan vi forvente å finne sjøørret som ikke har samme krav til vannforekomsten som det laks har.
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Figuren viser kg fanget laks (blå linje) og sjøørret (rød linje),
innrapportert av elvefiskere i Møre og Romsdal til SSB de siste
fem årene (kilde Statistisk sentralbyrå).
Fangststatistikk for Møre og Romsdal de siste årene
(laks og sjøørret samlet)

