Fellesmøte Grane, Hattfjelldal og Vefsn jeger og fiskeforeninger.
Tilstede:

Bjørn Finset, Geir Vatnan og Wiggo Bråten (Hattfjelldal)
Bente K. Hyttebakk og Torkil Berg (Vefsn)
Bjørn Lamo (Grane)

Lederne i de tre Jeger & Fiske foreningene inviterte til fellesmøte på Laksfors kafeen
11 juli 2017. Dette med bakgrunn i særlig to saker hvor det er naturlig å samhandle og
utveksle synspunkter.
En eventuell innføring av Fjelloven på statens grunn i våre tre kommuner. Hva vil dette
eventuelt bety for utøvelsen av jakt og fiske og friluftsliv, herunder organisering, prising og
medvirkning?
Vefsna vassdraget friskmeldes for gyrosmitten høsten 2017 etter all sannsynlighet.
Jeger og fiskeforeningene registrerer manglende samordning og fremdrift med hensyn til
renovering av laksetrappene i Vefsna vassdraget, og dette bekymrer oss.
Innføring av Fjelloven
Det fremkom særlig skepsis fra foreningene i Hattfjelldal og Vefsn mot innføring av
fjelloven.
Dersom en kommer i en situasjon hvor fjelloven innføres er et regionalt fjellstyre for alle
kommunene ønskelig. Imidlertid betinger dette en ganske omfattende omskriving av dagens
lov – slik vi tolker loven. For øvrig fremkom det både fordeler og ulemper ved en eventuell
innføring og et felles fjellstyre. Foreningene gir sin tilslutning til overordnet
organisasjonsledds vedtak om at dagens modell med Statskog er å foretrekke. NJFF har nylig
undertegnet en ny 5 års avtale med Statskog. Vi må arbeide mot et tettere samarbeid mellom
foreningene og en reetablering av samarbeidsutvalget mellom foreningene og Statskog. Lamo
forsøker å få et møte med ny leder i Statskog….

Det kom frem både fordeler og bakdeler ved å innføre fjelloven i disse tre kommunene.
Skal fjelloven innføres er signalet at et regionalt fjellstyre med de tre kommunene er å
foretrekke. Men vi har ikke mandat i dette møte til å signalisere noe felles ståsted.
Vi som foreninger ser at det er Statskog vi uansett må forholde oss til fremover og ønsker å
søke et bedre samarbeid med grunneier enn hva som er tilfelle i dag. Dette særlig i forhold til
det som gjelder jakt, fiske og tilrettelegging for friluftsliv.
Vefsna
Forhistorien med at Vefsna vassdragene ble smittet av gyro midt på 70 tallet er vel kjent og
beskrevet ved at det ble utsatt lakseyngel som var smittet med gyro i statens regi.
I 2011-12 ble så vassdraget rotenonbehandlet, inklusive innsjøene i tilknytning til Fusta
vassdraget. Det var verdens største rotenonbehandling, som synes å ha vært vellykket.
Det som er kutymen er at vassdraget friskmeldes etter fem år hvis det ikke påvises ny smitte.
Det var også en felles forståelse med statsråd og departement om at laksetrappene skulle
settes i stand parallelt med friskmeldingsprosessen, slik at de var klar til sesongen 2017.
Nå står vi altså fremfor en snarlig friskmelding i forhold til gyro. Arbeidet og ansvar for
reetablering av laksetrappene synes å mangle ledelse, struktur og fremdrift.

.
Jeger og Fiskeforeningene i Grane, Hattfjelldal og Vefsn ber på denne bakgrunn Direktoratet
for Naturforvaltning ta det overordnede ansvar i situasjon med å få på plass en prosjektleder
for arbeidet med laksetrappene. B.I.Lamo sørger for brev til DN
Vefsnlaks AS
Enighet om at jobben som Vefsnlaks AS var tiltenkt nå er gjennomført. Dersom Vefsn Laks
AS videreføres må det da være som et møtepunkt mellom interessenter, jeger og
fiskeforeningene og kommunene.

Det ble ellers uttrykt behov for i større grad å samhandle om de utfordringer som vi har felles
i vår region, både ut ifra at det gir større slagkraft og at vi er enige i det meste.

Bjørn Ivar Lamo
referent

