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vil ha trimmere 
og aktive på tur
Neste helg går Reinfjellmar-
sjen på Sjåmoen. Arrangø-
rene legger opp til en flott 
turdag for alle.

 ● sport  side 13

Frykter  
hardt press
Kommuneoverlege i Vefsn, 
Hege Harboe-Sjåvik, 
frykter det blir travle dager 
for alle som jobber med 
smittesporing når samfun-
net åpner opp.

 ● Nyheter side 6

vi ha flere 
helgelendinger
Direktør Hanne Nordgaard i 
Sparebank 1 Helgeland 
mener det er realistisk å 
håpe på at vi er 100.000 
helgelendinger i år 2035.

 ● Nyheter side 3

x: Villaks debatt. Foto: stiaN ForLaNd

veFsNa: Det gjenstår fortsatt mye arbeide for å bringe Vefsnavassdraget tilbake 
til sine glansdager. Ayna Heilong (i rød jakke) som er prosjektleder i Norske Lakse- 
elver mener vassdraget må inn på statsbudsjettet. side 2 og 3

vil inn på 
budsjettet
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Pressens Faglige Utvalg (PFU) 
er et klageorgan oppnevnt av 
Norsk Presseforbund. Organet, 
som har medlemmer fra presse- 
organisasjonene og fra allmenn-
heten, behandler klager mot 
pressen i presseetiske spørsmål. 
PFU kan kontaktes på telefon 
22 40 50 55 eller pfu@presse.no

Sjefredaktør/ adm. dir: Geir Arne Glad 
nyhetsredaktør: Marit Almendingen
Salgssjef: Roy Lasse Leknes
Markedssjef: Ellen Strøm Brodtkorb

Tips Helgelendingen om små og store saker som du mener vi bør skrive om.  
Alle tips som benyttes honoreres med flaxlodd. 
Del din video med Helgelendingens lesere  
på helg.no/vis/info/tips-oss

tiPS oSS! 75 11 36 00
tips@helg.no

Politikerne fikk et 
klart budskap da de 
gjestet Eiterstraum 
ved Vefsnas bredder.
Stian Forland 
stian@helg.no
477 56 168

Tirsdag gikk arrangementet 
«Velg villaksen» av stabelen på 
Eiterstraum i Vefsn. Der ble lan-
dets laksepolitikk debattert i 
fire timer, og for de som kjem-
per for laksen i Vefsna var bud-
skapet klart.

– Penger til laksetrapper er et 
must. Vi klarer ikke å få bestan-
den opp og gå uten laksetrap-
pene, sier Thomas Bjørnå som 
har jobbet med laksens reeta-
blering i elva siden 2013.

Reetableringsprogrammet 
for Vefsna skal egentlig være 
ferdig i 2024, men slik situasjo-
nen er nå ser det dystert ut.

Må ha laksetrapper
– Nedenfor Laksfors har vi så å 
si nådd målene, sier Bjørnå.

Men på oversida er situasjo-
nen verre. For lite penger til lak-
setrapper legger kjepper i hju-
lene for alle dem som vil at lak-
seelva skal komme tilbake til 
glansdagene før gyrosmitten 
ble oppdaget i 1978.

– Vi vil ikke ha halvhjertete 
oppdrag. Få penger inn i bud-
sjettene, var beskjeden fra 
Bjørn Brodtkorb som er leder 
Vefsnavassdragets Fiskefor-
valtning.

For etter at elva ble behand-
let for gyro er del 1 av reetable-
ringen ferdig, og arbeidet mot 
gyro har vært en suksess i hele 
Norge. Arbeidet som gjenstår 
med laksetrappene er nå avgjø-
rende for framtida for elva. 
Pengene kom til første del av 
prosjektet, men har ikke kom-
met til videre arbeid.

regionen har  
tapt millioner
Mange millioner har blitt brukt 
på prosjektet, men Brodtkorb 
mener mange glemmer alle de 
millionene som regionen har 
tapt årlig siden lakseparasitten 
kom hit for mer enn 40 år si-
den. 

Ei skikkelig lakseelv genere-
rer stor inntekter til samfunnet. 
Overnatting og handel kan gi 

store ringvirkninger i årene 
som kommer. I tillegg vil ei god 
lakseelv sørge for bolyst. Vefsn, 
Grane og Hattfjelldal er i gang 
med fase 2 av reisemålsutvik-
ling, og også her kan fisket gi 
store muligheter.

– Salget av fiskekort utgjør 
faktisk bare ti prosent av verdi-
skapningen, sier Per Tomas Ei-
terstraum.

Problemet nå er at gjenopp-
rettingen av elva er lokalt styrt. 
Myndighetene tar i liten grad 
ansvar.

– Det handler om verdiskap-
ning og kulturvern. Vi skal re-
etablere bestandene av sjøørret 
og laks og problemet er at det er 
liten grad av forutsigbarhet fra 
myndighetene, sier Jim Nerdal 
i Vefsnlaks.

Vil ha staten på banen
– Vi vet ikke hvilke bevilgninger 
de gir, og vi vet derfor ikke hva 
vi kan gå i gang med. Arbeidet 
burde ha vært realisert av den 
norske staten. Det minste man 
burde forventet er at de tok an-
svar økonomisk, sier Nerdal.

Laksetrapper er ikke noe 
nytt. I Vefsna sto den første klar 
allerede på 1870-tallet, men 
trappene må vedlikeholdes og 
bærer preg av de stille årene på 
80- og 90-tallet.

Politikere fra SV, SP og AP 
deltok på arrangementet, og Siv 
Mossleth i Senterpartiet var 
klar på at hun ville ta med seg 
saken inn på Stortinget.

– Det er ikke tvil om at dagen i 
dag har økt bevisstheten om 
hvor stort ansvar staten har, 
sier Mossleth som også forteller 
at Senterpartiet har satt av mer 
penger til anadrome fiskearter 
enn regjeringen i sitt alternati-
ve statsbudsjett.

"
– Det handler om 
verdiskapning 
og kulturvern. 

Vi skal reetablere bestan-
dene av sjøørret og laks og 
problemet er at det er liten 
grad av forutsigbarhet fra 
myndighetene
JiM nerdal
Vefsnlaks

Villaksen står i fare for å havne 
på rødlista i 2022 og har mange 

utfordringer. Det kommer nå 
bare om lag 450.000 laks tilba-
ke fra havet hver sommer. For 
30 år siden var det over dobbelt 
så mange.

Utfordret politikerne
Politikerne som deltok på Ei-
terstraum ble også utfordret 
for om partiene deres ville 
sørge for at all oppdrett av 
laks innen 2030 foregår i røm-
ningssikre anlegg uten utslipp 
av lakselus og legemidler, 
samt med mulighet for å sam-

le opp avfallsstoffer. Dette var 
det enighet om, selv om det 
kunne være vanskelig å svare 
konkret.

– Det er bare SV som svarer 
tydelig, sier Ayna Heilong som 
er prosjektleder i Norske Lak-
seelver.

Frustrasjonen over at reeta-
bleringen av Vefsna går så sak-
te er stor. Jobben handler nå 
om å få det slik at laksetrappe-
ne blir en del av reetablerin-
gen.

– Vi vil ha vassdragene til-

bake slik de var før vi fikk 
plantet gyroen her, sier Bjørn 
Brodtkorb.

– Nå må vi følge opp politisk 
mot Stortinget. De bevilger 
pengene og staten må inn, sier 
ordfører i Vefsn Berit Hundåla.

For lite penger legger kjepper i hjulene: 

– Vi vil ha elvene slik de var før

Velg VillaKSen: Politikere fra SV, SP og AP hadde møtt til arrangementet på Eiterstraum. Der fikk de 
høre om utfordringene for laksen generelt, og i Vefsna spesielt. Sportsfisket etter laks har ca. 1,3 mrd. i årlig 
omsetning her i landet. Foto: Stian Forland

Staten Har anSVar: 
Siv Mossleth (SP) fikk et godt 

innblikk i sakene, og lovte å ta 
innspillene med til Stortinget.
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tre søkere: Styreleder Odd 
Roger Enoksen (t.v.) har fortsatt 
ikke fått inn flere enn tre søkere 
til å erstatte nåværende direktør 
Paul Martin Strand (t.h.).   
 FOtO: tOm melby

Stillingen som direktør ved 
Nordlandssykehuset lyses 
ut på nytt.

Da Nordlandssykehuset lyste 
ut stillingen til ny sykehusdi-
rektør i mai, fikk de kun inn tre 
søknader. De to siste månede-
ne har styret jobbet aktivt med 
å finne aktuelle kandidater til 
toppsjefstillingen. 

Nå er det klart at stillingen 

blir lyst ut nok en gang. 
– Ansettelsesutvalget og re-

krutteringsselskapet Headvisor 
har arbeidet med flere aktuelle 
kandidater til stillingen som 
administrerende direktør ved 
Nordlandssykehuset, men må 
dessverre konstatere at proses-
sene ikke har ført fram til en an-
settelse i denne omgang. Stil-
lingen vil derfor bli lyst ut på 
nytt, skriver Odd Roger Enok-

sen, styreleder i Nordlandssy-
kehuset i en pressemelding. 

Paul Martin Strand vil fort-
sette i stillingen fram til en ny 
direktør er ansatt. 

– Styret setter stor pris på at 
Paul Martin er motivert og inn-
stilt på å fortsette og mener 
denne løsningen gir både nød-
vendig kontinuitet, forutsig-
barhet og mulighet for overlapp 
med ny direktør, skriver Enok-

sen. Ifølge styrelederen kan det 
ta opptil seks måneder å få an-
satt en etterfølger. Det var i de-
sember i fjor at styret i Nord-
landssykehuset startet jakten 
på sykehusdirektørens etterføl-
ger. I mai ble det kjent at kun tre 
personer hadde søkt på stillin-
gen som sykehusets øverste le-
der. En stortingspolitiker, en 
notorisk jobbsøker og en ar-
beidsledig 35-åring.

Fortsetter jakten på sykehusdirektør

For lite penger legger kjepper i hjulene: 

– Vi vil ha elvene slik de var før

Utfordringen fra 
administrerende 
direktør Hanne Nord-
gaard til Helgeland 
som region for 2035 
er at regionen skal ha 
hele 100.000 innbyg-
gere. I dag bor det 
77.000 på Helgeland.
Arne Forbord 
tips@helg.no
75 11 36 00

– Dette er et hårete mål, men 
jeg liker slike store mål. I tillegg 
er 100.000 et stort tall, som det 
er lett å huske, sa Nordgaard 
under Drivkraft-konferansen 
på Mo.

Hun mener det er mulig å 
komme dit, siden en ny mulig-
hetsstudie for regionen anslår 
at det kan være mulig å skape 
9.000 nye jobber fram til 2035. 
Dette vil gi en økt verdiskap-
ning på 40 milliarder kroner. 
Rapporten fra Menon Econo-

mics sier kan komme rundt 
1.000 nye jobber innen sjømat-
næringen, 3.000 jobber innen 
reiselivet og 5.000 nye jobber 
innen kraftkrevende industri.

– I tillegg kommer mange 
ringvirkninger, sier hun.

krever samarbeid
For å nå et sånt innbyggertall, 
som krever en betydelig vekst, 
så sa sjefen for Sparebank 1 Hel-
geland at det er en ting som 
gjelder.

– Alt handler om samarbeid. 
Her må næringslivet samarbei-
de, her må kommunene samar-
beide og det må være et samar-
beid mellom privat og offentlig 
sektor, sier hun.

Noe som krever stort samar-
beid, handler om å hente nye 
innbyggere inn til regionen.

– Vi begynner nå å bære fruk-
ter av rekrutteringsprosjektet 
«Vi vil heim». Vi merker at det 
er mange som vil heim, når det 
lyses ut nye jobber. Ofte kom-
mer de med både en og to mas-
tergrader, sier hun.

gode på integrering
Banksjefen erkjenner samtidig 
at en slik vekst vil kreve at det 
også rekrutteres folk til regio-
nen som ikke snakker helge-
landsk, men hun er opptatt av 
at de skal trives og bli gode hel-
gelendinger på sikt.

– I starten vil mange av disse 
leie bolig. Trives de godt, blir 
det neste at de kjøper seg en bo-
lig her, sier hun.

Nordgaard sier videre det må 
satses mye på infrastruktur. 
Det handler om å ha nok fiber, 
god mobildekning og gode vei-
er. Dette er avgjørende for å 
bruke hele regionen og komme 
seg raskere rundt. Det bidrar til 
og sikrer næringsutvikling 
innen mange sektorer, sier hun.

En annen ting som må på 
plass er å ha gode utdannings-
løp i regionen av kunnskap som 
det kreves mye av. I den sam-
menhengen nevnte Hanne 
Nordgaard utdanning innen sy-
kepleier, lærerutdanning og in-
geniørutdanning.

– Går for 100.000 innbyggere på Helgeland

banksjef kom  
med et hårete mål 

Vekst: – Utfordringen til alle oss på Helgeland er å jobbe for at det blir 100.000 innbyggere i regionen i 
2035, sa administrerende direktør Hanne Nordgaard i Sparebank 1 Helgeland under konferansen Drivkraft. 
 FOtO: Arne FOrbOrd


