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VILKÅRSREVISJON RØSSÅGAKRAFTVERKENE
Det vises til telefonsamtale med Deres Ragnhild Stokke, og hennes aksept av at Vefsnlaks AS
til tross for at høringsfrist for vilkårsrevisjonen er utløpt kan få komme med et innspill til
denne.
Vefsnlaks AS er et selskap eid av de tre ”Vefsnakommunene”, regulantene, rettighetshavere
og grunneiere i Vefsna og Fusta og de tre aktuelle Jeger- og fiskerforeninger.
Selskapets formål:
”Selskapets formål er primært å sikre de lokale laksestammene og bidra til en bedre utnyttelse
av elvenes potensial som rekreasjonskilde gjennom:
a)
Å bevare lakse- og sjøørretstammene i Vefsna- og Fustavassdraget
b)
Å medvirke til en organisert utnyttelse og omsetning av rekreasjonsverdiene
knyttet til sportsfiskemulighetene i de lakseførende deler av vassdragene.
Evt. overskudd skal nyttes i samsvar med selskapets formål.”
Selskapet har siden stiftelsen i 1992 hatt et hovedfokus på behandling av elvene for parasitten
Gyrodactylus Salaris. Denne behandling ble som kjent gjennomført i 2011 og 2012, og vi står
nå foran en friskmelding og reåpning av etablerte vandringshinder (laksetrapper). Selskapet
står foran betydelige oppgaver i de kommende år frem mot endelig friskmelding. Det
forventes at både Vefsna og Fusta blir åpnet for et strengt regulert fiske i 2017, og dette er
første steg mot en friskmelding. Ved friskmelding må alle de etablerte laksetrappen være
funksjonelle. Uten at dette er en realitet kan vi ikke akseptere å betegne elvene som reetablert.
Vårt hovedfokus i denne uttalelse er ”Reguleringsbestemmelser for overføring av vann fra
Vefsnavassdraget til Røsvatn” – vedtatt ved Kgl. res. 22. desember 1960 – der det i første
avsnitt av pkt. 8 heter:
”Dersom ombygging eller justering av laksetrapper i den berørte del av Vefsna viser seg
nødvendig, skal Røssåga kraftverk være forpliktet til å bekoste de nødvendige arbeider etter
Landbruksdepartementets nærmere bestemmelser”.

I samme pkt. omhandles også utsettingspåbudet for laks, ørret og sjørøye. Vefsna ble som
kjent smittet av Gyrodactylus Salaris midt på 70-tallet som følge av at det av regulanten ble
satt ut gyroinfisert laksesmolt i vassdraget. Dette har hatt dramatiske konsekvenser for elva
som før innføringen av parasitten var en av Norges aller beste lakseelver. Smitten har påført
regionen betydelige inntektstap, og sterke begrensninger i sportsfiskerelatert næringsutvikling
i en periode fra slutten av 70-tallet og frem til i dag. Som ledd i kampen mot parasitten og
som forberedelse til behandling ble laksetrappen i Laksfors stengt i 1997. Denne og øvrige
trapper oppstrøms Laksfors (totalt 11 trapper) ble som en følge av dette ikke vedlikeholdt, og
er i dag sterkt forfalt og kan i stor grad betegnes som ikke-funksjonelle. Bortfall av inntekter
fra fisket, og fravær av behov for trappene var også medvirkende til at disse i en 20-årsperiode
ikke har vært ettersett og vedlikeholdt. Dette gjelder i tillegg trapp i Forsjordfors nedstrøms
Laksfors.
Som nevnt foran åpnes det nå for et strengt regulert fiske i Vefsna nedstrøms Laksfors neste
år. Avhengig av resultatene fra prøvefiske i år kan det synes mulig å få en friskmelding og
dermed åpning av laksetrappene i 2018. Ved friskmelding og åpning av trapper er det en klar
forutsetning for at Statkraft skal kunne oppfylle pålegg om oppnåelse av gytebestandsmål, at
trappene i hele vassdragssystemet et restaurert og funksjonelle.
I en vilkårsrevisjon anser vi det som naturlig at kravet i foran nevnte pkt. 3 kommer til
anvendelse og at det stilles krav om at trappene i Vefsnavassdraget innen friskmelding skal
være ombygget, restaurert og funksjonelle.
Vi ser frem til en konstruktiv dialog med NVE om disse forhold.
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