
 
 

Regionmøte Østlandet 
14.12.2021 - Program  
 

Regionmøte kl 17:15-21:00 
Regionmøtet er en faglig møteplass hvor alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i fylkene Oslo, Viken og 
Vestfold og Telemark blir invitert. Det er ofte nyttig å komme flere sammen fra samme vassdrag. Vi gjør vårt beste 
for at programmet skal bli mest mulig relevant for forvaltningslagene i den aktuelle regionen. Regionmøtet holdes 
i Norske Lakseelvers egne lokaler, i Landbrukets Hus i Oslo. 
 
Vi starter møtet, tradisjon tro, med litt julemat. Ved påmelding må du huske å skrive om du kommer rett til 
møtestart kl 18, eller til middag kl 17:15.  
 
Kl 18:00 Hva har opptatt forvaltningslaget i år?  - Ayna Heilong, Norske Lakseelver 

- Statusrunde fra deltakerne på lagets hovedoppgave i 2021 
 
Kl 18:30 Hva inneholder forvaltningslagenes verktøykasse? – Ayna Heilong, Norske Lakseelver 

- Hvilke oppgaver har lokal forvaltning jf. Lakseloven? 
- Samarbeid med Statsforvalter og Miljødirektoratet 
- Hva kan NL bidra med? 

 
Kl 18:50 Gjennomgang av VRLs statusrapport – Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning 

- Hva står beskrevet om din elv i VRLs statusrapport?  
- Forvaltningslagets mulighet til å kontrollere datagrunnlaget for status i rapporten 

 
Kl 19:10 Fiskeregler for 2022 – Hanne Sørvik, Norske Lakseelver 

- Hvordan lage gode fiskeregler som en enkel å forstå for sportsfiskerne og enkle å kontrollere 
for fiskeoppsynet? 

- Er det nødvendig med standardisering av fiskereglene?  
 
Kl 19:40 Kaffepause  
 
Kl 20:00 Hvordan organisere og gjennomføre et oppsyn i elv? – Eigil Movik, Skiensvassdraget Elveeierlag 

- I sesong og utenom sesong 
- Eksempel fra Skiensvassdraget hvor de opplever en utvikling av et mer organisert og grovt 

tjuvfiske 
  
Kl 20:20  Informasjon om NLs håndbok og materiell for oppsyn i elv - Hanne Sørvik, Norske Lakseelver 

- Resultater fra spørreundersøkelse oktober 21 
 
Kl 20:30 Handlingsplan og driftsplan er et digitalt arbeidsverktøy – Hanne Sørvik, Norske Lakseelver 

- Potensialet og mulighetene med digital løsning 
- Driftsplanprosjektet 21/22 

 
Kl 21:00 Slutt 

https://www.google.com/maps/place/Landbrukets+Hus/@59.909564,10.7662502,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4d04869baa1dcb9b!8m2!3d59.9097213!4d10.7656011

