
14 |  | NYHET |   
LOFOTPOSTENONSDAG  21. APRIL 2021

ÅPEN: Farstadvassdraget er et av to i Vestvågøy som er åpen for �ske. 16 av 24 vassdrag i Lofoten er stengt. 

TILBYR HJELP: Daglig leder i Norsk Villaksforvaltning, Atle Frøys-
land, tilbyr hjelp til grunneierne i Lofoten.

Stiftelsen Norsk 
Villaksforvaltning 
tilbyr grunneiere i 
Lofoten gratis hjelp til 
å forvalte vassdra-
gene. 

MAGNAR JOHANSEN 
magnar.johansen@lofotposten.no

Torsdag fortalte Lofotposten 
at Miljødirektoratet har stengt 
16 av de 23 anadrome vassdra-
gene i Lofoten for �ske i år. År-
saken er i hovedsak at fangsten 
ikke er rapportert inn, og at det 
dermed er stor usikkerhet om 
tilstanden i vassdragene. Nå vil 
Stiftelsen Norsk Villaksforvalt-
ning hjelpe grunneiere som øn-
sker å forvalte vassdragene. 

– Vi har etablert prosjekt 
Nordland 2023 der det er �re 
klynger av vassdrag og 27 elv/
grunneierlag som er med. Nå 
ønsker vi å etablere en klynge 
av grunneiere elv/grunneierlag 
i Lofoten. Alle vassdragene vil 
bli invitert til å delta, men det er 
opp til grunneierne om de øn-
sker vår bistand. Siden det ikke 
er inntekter fra vassdragene til-
byr vi gratis hjelp, sier Atle 
Frøysland, daglig leder og initi-
ativtaker til stiftelsen med kon-
tor i Førde, og en ivrig sports�s-
ker.

– På grunneiernes 
premisser
Stiftelsen har �ere års erfaring 
med forvaltning av vassdrag i 
landet, og håper grunneiere til 
de 23 vassdragene i Lofoten tar 
imot invitasjonen.

– Første oppgave i Lofoten 
blir å kartlegge grunneiere, sty-
reledere i elv/grunneierlagene 
og undersøke engasjementet 
for å vedlikeholde vassdragene. 
Neste steg er å gjøre en grundig 
vurdering av tilstanden i vass-
dragene, og undersøke poten-
sialet for �skeproduksjonen. Vi 

har erfaring med hva som kan 
hjelpe, og kan komme med an-
befalinger til ulike tiltak, sier 
Frøysland og understreker:

– Avgjørelsen om de vil ha vår 
hjelp ligger hos grunneierne. Vi 
jobber på grunneiernes premis-
ser. Hjelpen vår er dessuten 
gratis. Det kan ofte være en ut-
fordring å �nne ut hvem som 
leder lokale elve- eller grunnei-
erlag. Der det ikke er organiser-
te lag, håper vi å få kontakt med 
ivrige sports�skere eller lokale 
ressurspersoner. 

Havbruksfond
Han har vært i kontakt med 
kommunene i Lofoten, og en-
kelte grunneiere. Stiftelsen står 
klar med en plan om å kartlegge 
de 23 vassdragene i sommer. 
Målet er at studenter fra uni-
versitet eller andre fagmiljø 
skal gjøre jobben. I løpet av 
høsten skal vassdragene som 
vil åpne for �ske i 2022 registre-
res, med nettbasert tilretteleg-
ging for salg av �skekort, fangs-
trapportering og statistikk. I til-
legg skal arbeidet i 2022 og 2023 
planlegges, inkludert rekrutte-
ring av lokal elvekoordinator. 

Kostnadsrammen er anslått 
til ca. 1,1 millioner kroner per år 
i tre år. Stiftelsen håper kom-
muner med inntekt fra Hav-
bruksfondet, kan bruke i over-
kant av en prosent av inntekte-
ne på vassdragene. Oppdretts-
næringen, kraftselskap og øvrig 
næringsliv er også aktuelle bi-
dragsytere.

Tyvfiske og g jengroing
Frøysland bruker ordet kata-
strofalt om at 125 vassdrag i 
Nordland og 16 av 23 i Lofoten 
stenges for �ske. 

Hva skjer når vassdragene 
stenges? Det gjør at vi får ulov-
lig �ske, vassdrag kan bli tømt 
for gyte�sk, rekrutteringen av 
nye �skere stopper opp, vass-
dragene gror til, og det som �n-
nes av lokal kompetanse på for-
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valtning blir borte. De vil i det 
hele tatt ha svært uheldige kon-
sekvenser for lokalsamfunn, 
sier Frøysland.

På den andre siden vil aktiv 
skjøtsel av vassdragene har stor 
positiv betydning. Fiskeføren-
de vassdrag kan markedsføres 
som et tilbud til turister i tillegg 

til fastboende. Langs vassdra-
gene kan det legges til rette for 
barn, voksne, funksjonshem-
mede og andre som vil nyte en 
tur med �skestang og naturen. 

– Vassdrag som forvaltes godt 
er viktig for folkehelsen, lokal 
trivsel og rekreasjon, sier 
Frøysland og håper �ere grunn-

eiere/elvelag tar kontakt.

Disse vassdragene i 
Lofoten er stengt:
Vågan
Jenndalsvassdraget
Karlsvatnvassdraget
Litlvatnvassdraget
Older�ordelva
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Store Sortevatnvassdraget
Storelva (Sydal)
Storvatnvassdraget
Vestvågøy
Borgevassdraget
Stor�ordvassdraget
Torvdalsvassdraget
Vestresandvassdraget
Flakstad

Markvatnvassdraget
Vareidvassdraget
Moskenes
Åvassdraget
Festhælvassdraget
Tindvassdraget

Disse er åpne for fiske
Vågan

Vestpollvassdraget
Delpvassdraget
Hopvassdraget
Svolværvassdraget
Vater�ordvassdraget
Vestvågøy
Farstadvassdraget
Helos/Lyngedalsvassdraget

Oppdrettsgiganten i 
Hadsel vil bygge ut på 
Pundslett. Statsforvalte-
ren i Nordland er ikke 
fornøyd med måten 
Vågan kommune har 
behandlet saken på.

ØYSTEIN INGEBRIGTSEN 
oystein.Ingebrigtsen@lofotposten.no

Nordlaks kjøpte i 2012 anleg-
get i Austre Vågan fra Vågan-
investor Bent Eriksen. De sis-
te årene har oppdrettsgigan-
ten i Vesterålen hatt planer 
om å bygge ut for å etablere et 
nytt anlegg for vasking av lu-
seskjørt.

Slike skjørt brukes for å be-
kjempe lakselus på oppdretts-
anlegg. Kommunen ga egent-
lig tillatelse i 2017 til planene, 
men den har gått ut på dato.

– Burde tatt høyde for 
dette
Når saken nå er behandlet på 
nytt, med større utfylling i 
sjøen. Prosessen med å få ny 
godkjenning har møtt betyde-
lig motstand – blant annet fra 
Statsforvalteren i Nordland. 

I mars innvilget Vågan kom-
mune dispensasjon i saken. 
Nå klager Statsforvalteren i 
Nordland på avgjørelsen. 

Nordlaks vil bygge på ei fyl-
ling med masser fra et uttak i 
Kjerstihaugen. En parkerings-
plass og �ytting av en småbåt-
havn er også en del av plane-
ne. Et sentralt spørsmål er om 
det skal kjøres en full regule-
ringsplan eller om det holder 
med et unntak for å gå i gang. 

En reguleringsplan er gjer-
ne en mer omfattende og 
kostbar prosess.

– Statsforvalteren �nner li-
ten grunn til å legge vekt på 
søkerens anførsel om at det vil 
ta forlang tid å utarbeide regu-

leringsplan, og at dette vil 
kunne medføre at prosjektet 
må skrinlegges. Nordlaks har 
siden 2017 blitt gjort opp-
merksom på at det kreves re-
guleringsplan, og burde som 
en stor og betydelig aktør tatt 
høyde for dette i den proses-
sen som har pågått fram til i 
dag.

– Må klage
I klagen heter det også at det 
ikke har betydning at masse-
uttaket har fått driftskonse-
sjon. I tillegg mener de søkna-
den er mangelfull, det er også 
mangelfull vurdering i saken.

Statsforvalteren åpner i kla-
gen likevel for at det kan gis en 
midlertidig tillatelse i dagens 
anlegg.

– En reguleringsplanprosess 
vil nødvendigvis ta noe tid, 
men det er også slik at de vil-
kår som er stilt for dispensa-
sjonen vil ta noe tid å avklare.

De uttrykker seg også posi-
tive til planene.

– Statsforvalteren har kom-
met til at det er nødvendig å 
klage på kommunens vedtak, 
selv om vi er positive til virk-
somheten som planlegges og 
har forståelse for at den er vik-
tig for lokalsamfunnet.

Nordlaks har overfor Lofot-
posten tidligere uttalt at de vil 
satse i Vågan, selv om planene 
er forsinket.

– Pundslett er hovedbasen 
for Nordlaks Oppdrett i Nord-
land, og er viktig for Nordlaks. 
Vi har et langsiktig perspektiv, 
og ønsker å utvikle oss også 
her, uttalte kommunikasjons-
sjef Lars Fredrik Martinussen i 
vinter.

Tidligere har Statsforvalte-
ren i Troms og Finnmark ut-
trykt seg kritiske til håndte-
ringen, de håndterer spørsmål 
knyttet til reindrift.

Setter foten ned
for tillatelsen
til Nordlaks

VIL BYGGE UT: Nordlaks vil bygge et bygg for vasking av luseskjørt som 
brukes i oppdrettsnæringen. ARKIVFOTO


