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Styret har bestått av: 
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Aktivitet 

Aktiviteten har i hovedsak vært knyttet til tre arrangementer: 

-Fiskesommer/Villaksens dag – Marsøra 15. juni - 12 deltakere i et forferdelig vær. 

Samarbeid med Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning og Vefsnlaks. 

-Fiskesommer/Villaksensdag . Eiterstraum 15. august – 16 deltakere i utmerket vær. 

-Camp Villaks – Eiterstraum 9. – 11. august – 16 deltakere 

Et samarbeidsprosjekt mellom Norges JFF og Norske lakseelver, med Vefsnavassdragets 

Fiskeforvaltning og jeger- og fiskerforeningene i Grane, Hattfjelldal og Vefsn som tekniske 

arrangører. Et strålende vellykket arrangement som vil bli gjentatt på Fellingforsholmen 7. – 

9. august i år. 

Samarbeidet med VeFi og de to øvrige jeger- og fiskeforeningene har vært utmerket, og gjør 

at vi har kunnet være medansvarlig for de tre meget vellykkede arrangementene. 

Vi har også gjennom dette samarbeidet fått tilgang på fiskeutstyr (utstyr fra Norske 

Lakseelver til Camp Villaks) som kan benyttes til fremtidige arrangementer. Utstyret er 

formelt eid av VeFi, men er til disposisjon for de tre jeger- og fiskerorganisasjonene og alle 

de tre forvaltningslagene og Helgeland Friluftsråd.  

Økonomi 

Arrangementene er finansiert gjennom eksterne kilder og sponsorer. Utvalget har ikke hatt 

noen eget regnskap eller økonomi, noe som fra kommende år bør endres. Aktiviteten er 

med de eksterne samarbeidspartnere overskuddsforetagener, og dette bør for fremtiden 

fremkomme i en egen økonomisk beretning, hvor verdien av våre eksterne 

samarbeidsopplegg fremkommer. 



Veien videre 

Samarbeidet med Grane og Hattfjelldal må utvikles og forsterkes, samtidig som vi må få 

etablert samme forhold til forvaltningslagene i Fusta og Drevjo, som vi har til VeFi.  Gjennom 

Camp Villaks har vi også fått et samarbeidsforhold til Helgeland Friluftsråd. 

Jeger- og fiskerforeningene, forvaltningslagene, Helgeland Friluftsråd og Vefsnlaks har den 

samme målsetning om å utvikle best mulig tilbud til ungdom, og vi må utnytte de 

samarbeidsarenaer vi nå har kontakt med, og bli flinkere til å bruke våreaktiviteter i 

rekrutteringssammenheng. 

Mulighetene har aldri vært bedre, og de nye fiskeutvalget ønskes lykke til med arbeidet 

kommende år. 

 

 

Jim Nerdal 

Leder Fiskeutvalget VJFF. 


