Vefsnlaks A/S

Org. Nr. 9 6 3 8 9 0 1 8 4.

Protokoll fra styremøte i Vefsnlaks AS.
Dato: 14.11.16
Sted: Møterom MON KF
Tilstede:
Fraværende:

Bjørn Brodtkorb, Gustav Busch Arntsen, Odin Rørvik og Jim Nerdal
Bjørn Grane og Lars Farbu

Saksbehandling
Sak 26/16:

Sak 27/16:

Godkjennelse av protokoll fra styremøte 12.09.16
Innstilling:

Protokollene godkjennes.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Orienteringssaker
Styreleder orienterte om status på følgende områder:
-

Plan infrastruktur
Jernbanekrysning
Finansiering Laksetrapper
Vefsna Regionalpark
Foreliggende informasjon om friskmeldingsstrategi

Orienteringsnotat vedlegges protokollen.
Innstilling:

Tas til orientering

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt
Sak 28/16:

Strategi for restaurering av laksetrapper

Styret gjennomførte en drøftingsrunde med utg. pkt. i følgende tema:
-

Etablering av forvaltningsanlegg – Laksfors eller Forsjordfors

-

Fremdrift i forhold til foran nevnte

-

Videre prioritering etter Laksfors og Forsjordfors

-

Fremtidig eier- og driftsansvar for retaurerte trapper

-

Ø vrig

Styret gav i stikkordsform følgende føringer:
-

Et nytt forvaltningsanlegg bør etableres i Forsjordfors

-

Laksfors gis første prioritet, men trapper i Laksfors, Forsjordfors og
Fellingfors må sees i sammenheng, og gi en i størst mulig grad samtidig
fremdrift.

-

Tellere må etableres i forvaltningsanlegg Forsjordfors, Laksfors, og
aktuelle trapper i Auster Vefsna og Svenningdalselva (lokalisering av de
to sistnevnte tas inn i endelig strategi for restaurering).

-

Styret har som sitt absolutte krav at Vefsna ikke er å betrakte som
reetablert før laksen kan komme til Unkervatn.

-

Styreleder bes etablere kontakt og invitere Direktoratet, Veterinærinstituttet og Fylkesmannen til drøftings- og beslutningsmøte tidligst
mulig på nyåret.

-

Styret anser det viktig og naturlig at det etableres et fremtidige lokalt
eierskap og driftsansvar til de restaurerte trapper. Drøftinger om
økonomiske betingelser må gis høy prioritet.

-

Styret påpeker viktigheten av å følge opp konsesjonsbetingelsene i de
pågående revisjonsprosesser.

Vedtak:
Styreleder legger frem skisse til strategi og tiltaksplan til styrets møte i desember.
Sak 29/16:

Behovsanalyse fremtidig forvaltning av vassdragene.
En foreløpig skisse ble lagt frem på møtet.
Skissen en vedlagt protokollen
Vedtak:
Skissen sendes ut til eierne, forvaltningslagene, regionalparken, reetableringsprosjektet, regulantene og kommunene til høring

Sak 30/16:

Eiermøte H-16 – program
Styreleder forslo følgende program:
Pkt. 1: Statusorientering fra styreleder Vefsnlaks AS
-

Plan infrastruktur langs vassdragene

-

Jernbanekrysning

-

Prioritering, prosjektering og finansiering laksetrapper

-

Foreliggende informasjon om friskmeldingsstrategi

-

Generell informasjon

Vedtak:
Styreleders forslag enstemmig vedtatt.
Sak 31/16:

Evt.
Neste styremøte legges til 15.12. kl. 16.00 med påfølgende julemiddag på Fru
Haugans Hotel kl. 18.00

Jim Nerdal
Styreleder

Bjørn Brodtkorb

Odin Rørvik

Gustav Busch Arntsen

