
 

 
 
 

 
Norske Lakseelvers medlemsmøte  
 
Tid:  Torsdag 27. – fredag 28. oktober 2022 
Sted:  Bårdshaug Herregård, Orkanger 
Invitert:  Alle medlemslag i Norske Lakseelver 
 

Torsdag 27.10 

  

09:00-12:00 Befaring i Orkla 
Orkla Fellesforvaltning tar oss med langs Orkla for å vise oss elva og relevante 
naturrestaureringstiltak i to sidebekker. På bussen blir det også gitt informasjon om 
arbeidet i forvaltningslaget. 
Vannområdekoordinator Odd Lykkja og NINA blir med oss på turen. 
 
Ta med varmt tøy som tåler trøndersk høstvær! 

12:00-13:00 Lunsj 

13:00-13:10 Velkommen til høstmøtet og Orkla! 

13:10-13:30 Hva har Norske Lakseelver gjort siden sist? 

13:30-14:15 Sesongoppsummering fra elvene 
-Innspill fra medlemslagene 

14:15-14:35 Pause 

14:35-16:15 NL fram mot 2026 – felles muligheter med felles innsats 
Strategi: hvordan sette ord på vår kultur og verdier? 
- bakgrunn og formål 
 
Hvor står Norske Lakseelver i dag? 
- innspill fra medlemslagene på svakheter og trusler 
- gruppearbeid om styrker og muligheter 
 
Hvilke verdier beskriver oss? 
- gruppearbeid om hvilke verdier vi bør samle oss om, og hva de betyr for hvordan 
vi jobber 

16:15-16:30 Pause 

16:30-17:30 NL fram mot 2026 – hva skal vi prioritere? 
Hvilke innsatsområder bør vi prioritere? 
Hvor kan vår innsats gjøre en forskjell? 
- gruppearbeid med prioritering fra arbeidsplanen for 2022-2024 

18:30 Bokbad: Lansering av vår egen Hakkespettbok for naturrestaurering i elv 
Hvordan kan vi i elvene bidra til mer liv i elva? 
Hva kan vi med enkle midler få til, og hvordan få med andre på større tiltak? 

19:00 Felles middag 
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Fredag 28.10 – Fagdag  

08:30 
 
08:35-09:10 
 
 
09:10-09:45 
 
 
09:45-10:10 
 
 
 
10:10-10.30 
 
10:30-11.00 
 
 
 
11:00-11.15 
 
 
11:15-11.40 
 
 
11:40-12.00 
 
 
 
12:00-12:15 
 
 
12:15-12:30 
 
 
12:30-12:45 
 
12:45-13:00 
 

Velkommen til fagdagen! 
 
Status for norske laksebestander 
Hvorfor går det bra i noen elver og dårlig andre? 
 
Pukkellaks 
Hvordan være forberedt til 2023 sesongen? 
 
Forvaltningsoppgaver og finansiering 
Hvordan sikre midler til en framtidsrettet forvaltning av elvene i regi av 
forvaltningslagene selv? 
 
Pause 
 
Mer fleksible fiskeregler i vassdrag med uforutsigbar vannføring og fiskeoppgang 
Erfaringer fra pilotprosjektet i Søya og Tressa 
 
Hvordan gjennomføre godt oppsyn? 
Erfaringer med oppsyn i medlemsvassdrag 
 
Hvordan unngå at en sak blir henlagt? 
Hvordan kan elveoppsyn, SNO og Politi sammen reagere på miljøkriminalitet i 
elvene?  
 
Pause 
 
Arealforvaltning påvirker villaksen – hvordan kan vi påvirke arealforvaltningen? 
 
Kystsoneplaner og kommuneplaner kan gi føringer om villaksvennlig oppdrett i 
framtida 
 
Inngrep langs nasjonale laksevassdrag. Hvordan komme på banen tidsnok? Hvordan 
kan vi få innflytelse? 
 
Hvordan sikre munningsområdene mot nedbygging? 
 
Hvordan kan vi sammen jobbe effektivt med arealforvaltning framover? 

13:00 Lunsj 

14:00 Avreise fra Bårdshaug – Vel hjem! 

 


