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Hovedpunktene i NLs arbeidsplan 2022-2024 

I løpet av neste toårsperiode skal Norske Lakseelver bli en enda viktigere organisasjon for våre 

medlemmer. NL skal være etterrettelig og fremstå med tyngde, kunnskap og integritet. NL kan 

spesielt gjøre en innsats på arbeidsområdene oppdrett, vannkraft og lokal forvaltning. I tillegg har NL 

en sentral rolle i å være målbærere av en kunnskapsbasert forvaltning og bærekraftig høsting av en 

rødlistenotert art. 

1. Arbeide for medlemsvassdragene 

Norske Lakseelver bistår på overordnet nivå medlemmene i politiske saker rundt trusler mot villaks 

og annen anadrom fisk, og med praktisk bistand knyttet til bl.a. driftsplan, nettsider og elvetiltak. 

Deler av den praktiske bistanden skjer via datterselskapet Norske Lakseelver Servicekontor AS (NLS). 

2. Kontakt og samarbeid med myndigheter, politikere og andre organisasjoner  

Gjennom møter og kontakt med politisk ledelse i relevante departementer, stortingspolitikere og 

forvaltningsinstitusjoner, skal NL formidle kunnskap om villaks og sjøørret, samt forslag til løsninger 

som vil styrke bestandene. NL vil samarbeide med andre organisasjoner og relevante 

forskningsmiljøer. NL skal sette villaksen på dagsordenen ved kommunevalget i 2023. 

3. Flere medlemmer 

Styret og administrasjonen skal jobbe for at flere forvaltningslag, fiskerettshavere og andre som 

innehar en forvalterrolle i laksevassdrag melder seg inn i Norske Lakseelver. 

4. Synliggjøre Norske Lakseelvers arbeid og aktiviteter 

NL skal synes i media og få omtale i de sakene organisasjonen jobber med, samt samle og formidle 
fagstoff gjennom Villaksnytt, spesialpublikasjoner og andre kanaler.  
 
5. Bevare og styrke bestandene av vill anadrom laksefisk og deres leveområder 

NL skal rette spesiell oppmerksomhet mot trusler og inngrep fra oppdrettsindustrien og 

vassdragsregulering, og søke faglig begrunnede løsninger på problemene. NL vil jobbe for at 

mineralutvinning skal foregå på en måte som ikke er til skade for villfisk. Videre skal NL jobbe for en 

bærekraftig forvaltning, samt bevaring av laksens leveområder i elv og sjø. Når det gjelder høsting er 

det et premiss at fiske skjer på bestander som har et høstbart overskudd, og fredede bestander skal 

ha et like sterkt vern i både elv og sjø. 

6. Lokal forvaltning og organisering  

For å innfri lovkravene i § 25 i Lakse- og innlandsfiskloven om pliktig organisering av rettighetshavere 

i laksevassdrag, vil NL hjelpe medlemslagene med organisering og drift. En god organisering er et 

viktig utgangspunkt for en helhetlig og bærekraftig lokal forvaltning av fiskeressursene. 

7. Laksefisketurisme 

Verdiskaping fra laksefisketurisme sikrer grunnlaget for finansiering av lokal forvaltning, øker 

oppmerksomheten rundt villaksen i lokalsamfunnet og styrker den politiske interessen. 

Laksefisketurisme må baseres på bærekraftig forvaltning og høsting av fiskeressursene. NL jobber for 

at myndighetene må legge til rette for rettighetshaverne, slik at de kan utvikle og drive 

laksefisketurisme. Dette gjelder også i vassdrag som er kalket og gyrobehandlet. 

 


