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Allmennhetens fremtidige adgang til fiske i Vefsnavassdraget
Vefsnavassdraget er nå friskmeldt til stor glede for alle som vil berge villaksen. Vassdraget er
et Nasjonalt laksevassdrag, og det klart største vassdraget for anadrom fisk i Nordland. Etter
en oppbyggingsperiode vil vassdraget forhåpentligvis etter hvert bli en av de viktigste
fremtidige oppvekstområder for villaks i landet. Det er derfor all grunn til å glede seg over det
som nå er lagt til rette for både av nasjonale myndigheter, Vefsnregionen og av dugnadsvillige
fiskere. Selv om mye dugnadsarbeid, planlegging og store offentlige bevilgninger nok
gjenstår, er en avgjørende viktig milepel nådd når vassdraget nå åpnes for et begrenset fiske.
Allmennhetens adgang til fiske i gyrovassdrag
Arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris fordrer at storsamfunnet er
villig til å gå inn med betydelige midler i de infiserte vassdragene, øremerket til nødvendige
bekjempelsestiltak. Innsatsen i gyrovassdragene er en parallell til prosessene
kalkingsvassdragene. I kalkingsvassdragene stiller myndighetene krav om at minst 50 % av
fisket i de aktuelle vassdragene skal gjøres tilgjengelig for allmennheten når forholdene i
vassdragene tilsier at det er grunnlag for å åpne for fiske igjen. Tilgangen på fisket blir en
gjenytelse fra grunneierne overfor allmennheten for at storsamfunnet gjennom de årlige
kalkingsbevilgningene har bidratt til å skape gode forhold for flora og fauna i vassdragene.
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2007, tok flertallet i Energi- og
miljøkomiteen tak i disse forholdene. Komiteens flertall uttalte da følgende:
”Flertallet viser til at etter hvert som vassdrag friskmeldes for gyro, og bestandene kommer
tilbake, blir det mer attraktivt for enkelte rettighetshavere å leie ut fisket. Samtidig øker
utfordringene med å fordele inntekter på en rettferdig måte. Resultatet kan bli at enkelte
rettighetshavere trekker seg ut av fellesskapet og ikke lenger tilbyr fisket til allmennheten.
Flertallet vil peke på at i vassdrag hvor det gis offentlig støtte til bekjempelse av gyro, må det
være en målsetning at minst 50 % av fisket i vassdraget gjøres allment tilgjengelig gjennom
åpent salg av fiskekort.”
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Når man nå er i sluttfasen av oppbyggingen av Vefsnavassdraget sommeren 2018, tar man et
langt skritt mot et gyrofritt Nordland. Dette er en innsats som Norges Jeger- og Fiskerforbund
har støttet opp om hele veien, og vi berømmer den innsatsen som Miljødepartementet har
gjort for å legge til rette for en aktiv bekjempelse av gyro. NJFF vil nå anmode
Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland om å aktivt gjennom dialog med
Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA å bidra til at det nå legges til rette for at Stortingets
sterke signal om at minst 50 % av fisket i Vefsna og de andre aktuelle vassdragene i
Nordland, skal gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom åpent salg av fiskekort til en
akseptabel pris. Vi vurderer det som viktig at nødvendige prosesser og dialoger mot
grunneiersiden blir gjennomført i god tid før det blir aktuelt å åpne for fiske i de aktuelle
vassdragene.
Norges Jeger- og Fiskerforbund sentralt, på fylkesnivå og gjennom lokalforeningene i Vefsn,
Grane og Hattfjelldal ønsker et aktivt samarbeid med vassdragets valgte ledelse i det videre
utviklingsarbeidet både konkret gjennom dugnadsarbeid og overfor bl.a. bevilgende
myndigheter. Det er likevel slik at vår organisasjon vil ha som utgangspunkt Stortingets
uttrykte vilje knyttet til de store nødvendige bevilgningene som er gjort, og de som må
komme, om at det forutsatte kravet om allmennhetens tilgang, må sikres allerede når
vassdraget nå åpnes. Med dette som bakgrunn, vil derfor representanter for Norges Jeger- og
Fiskerforbund i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Nordland be om et snarlig møte med
Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA for å drøfte hvordan Stortingets krav om
tilrettelegging for allmennheten skal sikres.
Jeger- og fiskerforeningene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal tar til etterretning at det ikke åpnes
for fiske etter laks og sjøørret oppstrøms Fellingfors i 2018. NJFF-foreningene forutsetter at
det åpnes for et begrenset laks- og sjøørretfiske oppstrøms Fellingfors fra 2019.
Denne henvendelsen vil nå også bli fulgt opp overfor Miljødirektoratet og Fylkesmannen i
Nordland, slik at også disse bringes inn i spørsmålet om aktiv oppfølging av Stortingets signal
om tilrettelegging for allmennheten.
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