Stolt
forvalter!
– for mer liv i elva
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Som lakseforvaltere har vi
felles utfordringer og oppgaver. Medlemskap i Norske
Lakseelver sikrer dere et faglig
nettverk i arbeidet med driftsplan og tiltak i elva, gode
nettsider, medlemsregister og
bistand i hørings- og
revisjonssaker.

Med ett tonn fangst bidrar elva
deres i snitt til to millioner i
omsetning lokalt!
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Som medlem er dere med på å jobbe til
beste for villaks, sjøørret og sjørøye.
Norske lakseelver jobber for at kvalitetsnorm
for villaks må legges til grunn for forvalting
av sjø og elv, at verneregimet som ligger i
nasjonale laksefjorder og lakseelver styrkes,
at kalking og kamp mot Gyrodactylus salaris
må fortsette, at gruveavfall ikke skal dumpes
i fjordene, at all oppdrettsfisk skal merkes, at
oppdrett må inn i lukka anlegg og at miljødesign implementeres i regulerte elver.
Vi jobber for en forskningsbasert forvaltning.

Vi holder tett kontakt med
politikerne og informerer om
villaksens situasjon.

Som medlem deltar dere i et nettverk av
lokale elveforvaltere fra over hundre lakseog sjøørretelver.
Som medlem mottar dere nyhetsbrev og
Villaksnytt, som holder dere oppdatert på
situasjonen for villaksen i Norge.
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Blir det for hett for villaksen? pluss Fiskevandringer, Ta vare på
kantvegetasjonen, Trøndelags laksemotor og Status oppdrett 2018

ET MAGASIN OM VILLAKS -

ET MAGASIN OM VILLAKS:

Hva skjer med oppdrettsveksten? / Hardangergenbank i rute /

Målselv i Troms / Sjøørreten i Midt-Norge sliter!

«Laksen er en heroisk skapning» / Krystallklar vestlending /

nytt

1-2018

Som medlem får dere meget prisgunstige
nettsider i Norges lakseportal, som bl.a.
inkluderer en spesialdesignet driftsplan
modul.

ET MAGASIN OM VILLAKS:

Slik gikk det med smolten i 2018 / Revisjon i Surna

Villaks Villaks Villaks
nytt

Som medlem får dere tilgang til felles
medlemsregister for enkel oversikt
over medlemmer, andelsberegning,
kommunikasjon, o.a.

Laksesesongen
2018

Hardanger
er reddet!
En lang kamp er kronet med seier etter genbankvedtaket
fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

2-2018

Filmer elvene!

Norske Lakseelver filmer i sommer i flere av de nasjonale lakse
elvene. Her har det blitt fast fisk på filmteamet i Namsen.

nytt
3-2018

For tørt, for vått, for
kaldt, for varmt!
Årets laksesesong ble preget av det spesielle været og går inn i
historiebøkene som sommeren da klimaproblematikken ble satt på
dagsorden – også i lakseelvene.

Oppdatert kunnskap er viktig for
god forvaltning og forståelse av
hva villaks og sjøørret betyr for
lokalsamfunnet.

Som medlem får dere støtte og hjelp til å
arrangere Villaksens dag eller andre rekrutteringsarrangement for ønsket målgruppe.

Vi jobber sammen med Norges
Jeger- og Fiskerforbund for å
rekruttere framtidens laksefiskere
og forvaltere. Camp Villaks gir
ungdom mulighet til å prøve
laksefiske og bli bli en del av
et nettverk av fiskeinteressert
ungdom.

Som medlem deltar dere på fagseminarer
og får møte verdensledende fagfolk som
forsker på villaks.

Som medlem får dere støtte og oppfølging
i møter med sentrale politikere og statsråder.
Som medlem får dere organisasjonskurs
for ditt forvaltningslag tilpasset deres behov.
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Som medlem deltar dere i regionale nettverksmøter og møter med Miljødirektoratet
og fylkesmennenes fiskeforvaltere.

Kravene til lokal forvaltning er store
Lakse- og innlandsfiskeloven (§ 25 og 25b)
stiller tydelige krav til lokal forvaltning:
Pliktig organisering
∙ Andelsoversikt
∙ Driftsplan
∙
Regulering av fisket
∙
Fiskeoppsyn
∙
Informasjon
∙
Smitteforebyggende tiltak
∙
Fangststatistikk og rapportering
∙
Kultiveringstiltak
∙

∙

Bestandsovervåking

Med oppdaterte nettside i lakseportalen oppfyller forvaltningslag
alle lovkrav vedrørende driftsplan. Nettsiden vil også være til stor
nytte for lagets medlemmer, sportsfiskere og miljømyndigheter.

Nettsidene kommer bl.a. med
egen modul for driftsplan
og kartbasert oversikt over
fisketilbud i elva.

Medlemskap i Norske Lakseelver gir
forvaltningslaget følgende fordeler
∙ Medlemsregister med oversikt over
medlemmer, andeler, m.m.
∙ Faglig nettverk av lakseforvaltere
∙ Lettere forskerkontakt
∙ Lettere politikerdialog
∙ Hjelp i mediesaker
∙ Bistand i revisjonssaker
∙ Bistand i vannforvaltningssaker
∙ Rabattert profileringsmateriell
∙ Støtte til Villaksens dag og Camp Villaks

Sammen jobber vi for
villaksen og størst mulig
høstbart overskudd i elvene.
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Bli medlem dere også!
Fra landsmøtet ved Gaulas bredd i
2018

Vi jobber for:
∙ Mer laks i elvene
∙ Bedre laksefiske for alle
∙ Ansvarlig lokal forvaltning
∙ Flere gyrofrie elver
∙ Mindre lakselus på vill fisk
∙ Færre rømte oppdrettsfisk
∙ Mer vann i regulerte elver
∙ Kalking av sure vassdrag
∙ Nye miljøkrav ved gruvedrift

– for mer liv i elva

