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1. Fremtidig tilrettelegging for allmennhetens fiske på Statens grunn i Vefsna
Bakgrunn:
Hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget åpnes for fiske fra og med 15. juni 2019. I den øvre
delen av Vefsna er Statskog den største grunneieren, og allmennhetens muligheter for fiske på disse
strekningene er derfor av svært stor interesse for NJFF. Med bakgrunn i foreliggende
samarbeidsavtale mellom Statskog SF og NJFF, ønsket derfor jeger og fisk samtaler med Statskog
omkring den fremtidige tilretteleggingen for allmennhetens fiske på Statens grunn i Vefsna.
Det ble vist til at det i årene som kommer vil bli nødvendig med en stor opprustning av
Vefsnavassdraget når det gjelder tilrettelegging for fiske. Jeger og fisk viste til at de lokale
foreningene i denne sammenheng besitter en ressurs som bør inkluderes i dette arbeidet.
Viktigheten av lokal tilstedeværelse og engasjement fra de som kjenner elva godt, og som har
tilknytning til vassdraget året rund ble fremhevet.
Det ble avklart at samarbeidet må sees i et langsiktig perspektiv, og at vi må se på ulke
samarbeidsplattformer som kan være aktuelle for fremtiden. Det ble i den forbindelse diskutert
hvordan Statskog kan engasjere jeger og fiskeforeningene lokalt i arbeidet rundt det å tilrettelegge

de øvre delene av Vefsnavassdraget for fiske. I den sammenheng ble det diskutert samarbeidsformer
som gikk på rydding av stier, opparbeiding av fiskeplasser, skilting, kartlegging av
parkeringsmuligheter og oppsynsvirksomhet. Videre ble det også diskutert muligheter for samarbeid
med det formål å øke rekrutteringen til laksefiske, som familiefiskedager og kampanjer rettet mot
barn og unge. Statskog og jeger og fisk er av den oppfatning at rekrutteringsarbeid utpeker seg som
et særskilt viktig arbeidsfelt i årene som kommer. Kortordninger, med særlig fokus på muligheter for
sesongkort og ungdomskort ble diskutert. Statskog viste i den sammenheng til utfordringene rundt
innføring av sesongkort så lenge vi fisker på dispensasjon i et vassdrag under reetablering.
Forutsetningene for å kunne tilby sesongkort vil imidlertid endre seg ettersom vassdraget friskmeldes
og gytebestandsmålet blir nådd. Ungdomskort (under 18 år) vil bli innført allerede for årets sesong,
og vi vil se nærmere på antall kort i ulike soner som skal forbeholdes ungdom.
Statskog stiller seg positive til å inkludere lokalforeningene i et samarbeid omkring den fremtidige
tilretteleggingen for allmenhetens tilgang til fiske i Vefsna. Videre ser Statskog det som positivt at vi
allerede nå er kommet i gang med en dialog og at vi ønsker å se nærmere på mulige
samarbeidsmodeller sett i et lengre perspektiv.
Det ble videre diskutert hvordan man kan starte et samarbeid allerede i forkant av årets sesong. Det
ble her fremmet forslag om å utnytte lokalkunnskapen jeger og fisk besitter hva gjelder oversikt over
fiskeplasser, parkeringsmuligheter, adkomst fra disse til fiskeplassene og eventuelt annet som kan
være aktuelt. I den forbindelse ble det informert om Statens vegvesens tilbud om tilrettelegging for
parkering med overskuddsmasse de får i forbindelse med utbedring av riksveien fra Trofors og opp til
kommunegrensen til Hattfjelldal. Dette kan være opparbeiding av nye parkeringsplasser eller en
utbedring av allerede eksisterende parkeringsplasser. Statskog tar kontakt med Hattfjelldal JFL og
Grane JFF med det formål å undersøke mulighetene for å få kartlagt overnevnte forhold på de
strekningene hvor Statskog har fiskeretten i vassdraget.
Statskog, lokalforeningene og Nordland JFF ble enige om å gjennomføre et oppfølgende møte etter
sesongen med sikte på å utarbeide/kartlegge potensielle samarbeidsmodeller mellom Statskog og
jeger og fisk i det fremtidige tilretteleggingsarbeidet for allmenhetens tilgang til fiske i Vefsna.

2. Fornyelse av takseringsavtaler på Helgeland
Bakgrunn:
Takseringsavtalene på Helgeland utgikk i 2018. Det ble derfor tatt initiativ til samtaler rundt fornyelse
av eksisterende avtaler.
Innledningsvis ble det diskutert muligheten for å inngå avtalen direkte opp mot Nordland JFF
sentralt, tilsvarende slik det er gjort i Salten. Det ble imidlertid konkludert med at det her på
Helgeland kun ville medføre et ekstra administrerende mellomledd. Det var derfor enighet om at det
fremdeles vil bli inngått avtaler med hver enkelt lokalforening.
I all hovedsak ble det lagt opp til en videreføring av eksisterende avtaler, men følgende ble likevel
tatt opp til diskusjon.

Skogsfugltaksering:
Statskog ønsket å klarlegge mulighetene for at distance-metodikken også skal innføres som metode
for skogsfugltakseringene . Statskog oppfatter lokalforeningene dit at dette ikke er ønskelig. Det ble
vist til begrunnelse om at distance-metoden ikke var gjennomførbar på skogsfugl i områdene som et
resultat av mye tett skog (plantefelt) og ellers fragmenterte skogsområder. Det ble derfor lagt opp til
en videreføring av eksisterende metode. Her ble det presisert at 15 timer per område var i overkant
lenge å drive med taksering, og det ble stilt spørsmål om hvorvidt man kunne redusere timeantallet,
alternativt øke godtgjørelsen. Statskog undersøker muligheten for å redusere timeantallet.
Krav til gjennomført takseringskurs:
Det var enighet om at alle linjeførere skal ha godkjent takseringskurs ved gjennomføring av taksering.
Nordland JFF vil stå for gjennomføringen av takseringskurs og oppdateringskurs med økonomisk
støtte fra Statskog Helgeland og Statskogs Salten etter søknad fra NJFF.
Avklaring av eierskapsforhold til linjene:
Hattfjelldal JFL ønsket at den enkelte lokalforening skal ha mulighet til å stå som eier av linjene innad
i «sin» kommune. Begrunnelse var at foreningen skal ha mulighet til å tilby takseringslinjer til
eventuelle nye innflyttere eller nye personer som har gjennomført kurs og som er bosatt i
kommunen. Så lenge lokalforeningen ikke har kapasitet til å gå alle takseringslinjene i sin kommune,
vil andre foreninger kunne ta disse linjene. Statskog tar med innspillet til videre vurdering.
Varsling ved observasjon av ulovlig trening av hund
Det ble ytret ønske om å avtalefeste krav til varsling av Fjelltjenesten dersom taksører kommer i
situasjoner hvor det oppdages ulovlig trening av hund. Statskog vil innarbeide dette i avtalene.
Nødvendige papirer skal medbringes
Det ble presisert at det bør gå frem av avtalene at nødvendige papirer i forbindelse med taksering
skal medbringes under takseringsarbeidet. Statskog vil innarbeide dette i avtalene.

3. Hundetreningsområder i Rana, Hattfjelldal og Vefsn
Avslutningsvis ble det påpekt et behov for en gjennomgang av avtaler for eksisterende
hundetreningsområder. Statskog følger opp dette videre i samarbeid med foreningene.

