
    

 

Til medlemselvene i Norske Lakseelver  
Oslo 09.03.18 

 

Invitasjon og innkalling til Landsmøtet 2018 i Førde 23.-25. april 

 
Norske Lakseelver inviterer til landsmøtedager 23.-25. april (se vedlagt skisse til program og 

tidsskjema). Denne gangen avholdes landsmøtet i Førde på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, ved 

bredden av Jølstra.   

 

Dag 1 (23. april): Sosial fagtur med buss til Nausta og Førdefjorden – utveksling av 

kunnskap  

Under forrige landsmøte i 2016 åpnet vi med en fagtur med buss langs Drammenselva og 

Numedalslågen, og deltagerne satt stor pris en slik tur. Derfor gjentar vi suksessen under 

årets landsmøte i Førde.  

 

Turen går til Nausta, som er et uregulert vassdrag hvor det er gjennomført flere tiltak for å 

bedre forholdene for laksen; utbedring av laksetrapp, tiltak for å skape mer skjul for 

lakseungene, moderne fiskeregler og helhetlig oppsyn i elv og sjø. Videre jobbes det aktivt 

for å videreutvikle fisketurismen i elva. Vi vil også bli orientert om utviklingene i 

Førdefjorden, som er en nasjonal laksefjord. Her planlegges det dumping av gruveavfall rett 

utenfor laksefjordgrensen, noe som vil påvirke flere laksevassdrag, deriblant medlemselvene 

våre Nausta og Jølstra. Vi avslutter dagen ved Naustdalsfossen med elvelagsleder Eiliv Erdals 

hjemmelagde fiskesuppe og laksepub.  

 

Oppmøte til fagturen blir utenfor hotellet mandag 23. april kl 15:45 (avreise kl 16.00). 

Forventet retur til hotellet ca kl 23:00. 

 

 
Naustdalsfossen under Velg Villaksen arrangementet  



Dag 2 (24. april): Landsmøte for medlemmer av Norske Lakseelver 

Her behandles faste saker som gjennomgang av årsmelding og regnskap for toårsperioden 

2016-17, valg av representanter i styret, ny arbeidsplan, kontingentsatser, innkomne saker, 

resolusjoner mm.  

 

På landsmøtet vil dere være med på å bestemme hvilke saker og tema vi i fellesskap skal 

prioritere i årene framover. 

 

Etter selve landsmøtet får vi en omvisning i Jølstra før bussturen går videre til  Osfossen i 

Gaula. Her besøker vi landets eldste laksetrapp, og får et innblikk i fisketurismen i elva. Kaffe 

og noe å bite i blir det også. Middagen etter landsmøtet blir på Villa Åmot, som vil gi oss god 

mat og en perfekt ramme for gode diskusjoner om lakseforvaltning utover kvelden klikk her 

 

 
Villa Åmot 

 

Dag 3 (25. april): Fagseminar med fokus på økt kompetanseheving hos elveeierlag og andre  

For å oppfylle visjonen vår For mer liv i elva! må vi i fellesskap jobbe på bred front, og vi 

trenger jevnlig kunnskapspåfyll. Under årets fagseminar vil status for laksebestandene bli 

presentert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Vi får faglige innlegg om aktuelle tiltak for å 

gjøre elva bedre for laks og sjøørret og hvordan vi bør jobbe i regulerte vassdrag. Her får vi både 

innlegg fra de beste forskerne og inspirerende eksempler fra våre dyktige medlemselver. Vi 

planlegger også å presentere resultater fra evalueringen av beskyttelsesregimet nasjonale 

laksevassdrag og laksefjorder (vil bli offentliggjort i løper av våren). I tillegg vil vi følge opp 

diskusjonene fra Landsmøtet 2016 og jubileumsseminaret 2017 om hvilket juridisk vern 

villaksen har overfor andre næringer (nasjonale laksevassdrag/-fjorder, kvalitetsnormen for 

villaks, trafikklyssystemet, akvakulturloven mm). Hvilket rettsvern har vi som rettighetshavere 

dersom laksebestandene reduseres?  

 

Seminarer avsluttes kl 15.30. Vi jobber nå med programmet, som vil bli sendt ut til dere og 

lagt ut på nettsidene www.lakseelver.no når foredragsholderne har bekreftet sin deltagelse.  

 

  

https://www.villaamot.no/


Overnatting på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa og reise til Førde 

Vi har booket rom for alle deltakere på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa. Her hadde Hardy 

laksefiskeskole i gode gamle dager. Vi har forhandlet fram svært gunstige priser, noe som 

kommer dere direkte til gode. I tillegg bidrar Norske Lakseelver til arrangementet med ca. 

1000,- per deltager i forbindelse med fagturene, buss og middagen etter landsmøtet. Drikke 

må den enkelte deltager/elv dekke selv ut fra eget ønske.  

 

Hotellet ligger rett ved busstasjon, og det går direktebuss fra Førde lufthavn (ca. 30 min 

reisetid som er tilpasset flyavgangene). Det er også et godt alternativ å fly til Florø, som 

ligger ca én time med bil fra Førde. Det går også egne ekspressbusser til Førde. Sjekk ut hva 

som passer best for dere. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.  

 

 
Laksebilde av Svend Saabye, i restauranten Laxen i Sunnfjord Hotel & Spa 

 

Et vellykket landsmøte bidrar til bedre lokal forvaltning 

Landsmøtedagene er et sted for å videreutvikle organisasjonen og for utveksling av 

kunnskap. Vi ønsker derfor at så mange som mulig av medlemselvene deltar. De av dere som 

ikke kan stille pga. svak økonomi ber vi ta kontakt med oss, slik at vi kan forsøke å finne en 

løsning. Dette er en nyttig arena for både deg selv og egen elv, men også med tanke på 

fellesskapet i Norske Lakseelver og utviklingen den lokale forvaltningen av villaks og sjøørret. 

 

Vel møtt! 

 
Torfinn Evensen      NB! Påmeldingsfrist 2. april 

Generalsekretær       Utfylt påmeldingsskjema sendes: 

Norske Lakseelver      harald@lakseelver.no 

harald@lakseelver.no

