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– Dette er for øvrig gratis for 
grunneierlagene, påpeker han. 
De satser nå på mindre og små 
vassdrag, fordi det er de man 
anser trenger mest hjelp. Men 
det er grunneierlagene som må 
bestemme hvordan de vil ha 
det, og om de vil være med på 
prosjektet.
Flere av de mindre vassdra-
gene finner vi altså i Vester-
ålen, og Alsvågvassdraget er 
ett av de som har fått besøk i 
denne omgang. 

Entusiasmen 
på elvekanten
– Det er viktig med rekrutte-
ring, spesielt av barn og unge, 
for å få opp entusiasmen på 
elvekanten. Uten rekrutte-
ring er det ingen fremtid for 
engasjementet. Jeger og Fisk 
(JFF) i Øksnes er unike på det 
har vi hørt, sier Frøysland.
Han drar også frem stien som 
er bygget ved elva i Alsvåg, for 
at rullestolbrukere også skal 
kunne fiske i elva. 
– Det som er gjort her er akku-
rat det vi ønsker. For å få økt 
engasjement må barn, unge og 
bevegelseshemmede få tilgang 
til gode fiskeplasser. Det har 
de her. Kanskje kan dette bli et 
nasjonalt utstillingsvindu, sier 
Frøysland. 
– Det kan bli det med litt jobb, 
skyter Ronny Myhre inn.
Han er leder for fiskestellsut-
valget i JFF Øksnes, og positiv 
til prosjektet.

Etablerer klynger
Stiftelsen vil plukke ut noen 
klynger av vassdrag som det 
skal jobbes i fremover, og 
finne utstillingsvindu for små 
vassdrag, slik man har satset 
på Beiarelva og bruker den til 
utstillingsvindu for litt større 
vassdrag i dag.
Dagen før de møter Øa har de 
vært i Bø og møtt både opp-
drettere, grunneiere og flere i 
regionen. Det opplevde de som 
svært positivt. 
– Oppdretterne er enestående, 

i Nordland vil man jobbe i lag. 
Det er klart at lus og rømming 
er problemer, men det er 
det flere ting som er. Trusler 
mot villaksbestanden er en 
felles utfordring, da er også 
samarbeid naturlig, mener 
han.

Samtidig er det ikke enkelt å 
få til alle steder, da frontene 
er steile blant annet mellom 
sportsfiskere og oppdrettsnæ-
ringen som får skylda der det 
går dårlig med villaksen.

Null prosent i dag
Lokale oppdrettere har nok 
sannsynligvis større omtanke 
enn globale aktører, har Frøys-
land inntrykk av.
De fikk alle inntrykk av at i 
hvert fall de lokale oppdret-
terne i Vesterålen har ønske 
om å unngå rømminger. Blant 
annet har Øyfisk tatt til orde 
for såkalte spissposer, som de 
mener gir mindre risiko for 
hull i nota. 
Men innblanding av opp-
drettslaks er ikke et stort pro-
blem i Alsvågelva per nå. 
– Vi tar skjellprøver av laksen 
her, det har vi gjort siden 
rundt 1999, forteller Myhre. 
De informerer om resultatet av 
disse på hvert årsmøte, og det 
har vært 0 prosent oppdretts-
laks de siste tre årene. 
– Vi hadde noen prosent for 
noen år siden, men de siste 
årene har det ikke vært noe, 
sier Myhre. 

God dialog
Tommy Egra drar frem en av 
ideene som kom frem på møtet 
dagen før, der kunnskaps-
deling var viktig og par-
tene kunne stille hverandre 
spørsmål.  
– Jeg tror dialogen mellom 
aktørene var spesiell for alle, 
og det ble god diskusjon. I 
etterkant skal man møtes om 
tingene man kan samarbeide 
på. Tenk for eksempel om man 
kunne få til et stengsel, som 

man kan sette ned hvis man 
får varsel. Da kan oppdret-
terne melde til grunneierlaget, 
og så får man stengt elva med 
en gang, hvis det skjer en 
rømming, sier han engasjert. 
– Det har jeg notert, det blir å 
skje, skyter Myhre inn.
De tre har inntrykk av at alle 
parter vil at det skal bli noe av 
prosjektet og samarbeid. Det 
kan dermed være flere spen-
nende ting som skjer i forbin-
delse med Alsvågvassdraget 
fremover, når dette kommer 
skikkelig i gang.

Informasjon og kommunikasjon er viktig for å styrke villaksen. Tommy Egra venter her tålmodig for å få 
bilder av laks som hopper i Alsvågelva. 

I Alsvågelva er mandagene de siste årene satt av til fiske for de yngste. 
Satsingen på disse er en av årsakene til at Norsk Villaksforvaltning kom 
på besøk for å se nærmere på vassdraget. 
 (Foto: Innsendt)

Norsk 
Villaksforvaltning
En stiftelse startet i 2012 
som jobber for at anadrome 
fisk som laks, sjøørret og 
sjørøye skal ha en fremtid 
i norske elver. Visjonen 
er å jobbe for at det blir 
«Mer villfisk i elva». Totalt 
33 stiftere, fra de fire 
grunnpilarene som repre-
senterer fire trusler for 
villfiskens eksistens i Norge; 
grunneiere, sportsfiskere, 
oppdrettsbransjen og kraft-
bransjen. (Kilde: snvf.no)

Prosjekt 2023
Et  prosjekt Norsk Villaks-
forvaltning samarbeider 
med fylkeskommunen og 
Norges Jeger og Fiskerfor-
ening i Nordland om. Med 
utgangspunkt i prosjekt 
«Nordland 2023» og Beia-
relva skal Nordland nå helt 
til topps. Det skal utvikles 
kompetansesenter for 
villaks, sjøørret og sjørøye. 
Det skal gis ut håndbok 
for elveeiere, og det skal 
bygges opp en nettbasert 
opplæringsplattform og 
informasjonsbase for villfisk. 
(Kilde: ilaks.no)


