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· Vi har alle et felles ansvar
· Oppfordrer Dialogkonferansen til å bli arenaen som resulterer til handling (samhandling)... og resultater
· Tiden for skyttergravsretorikk er over - Vi må våkne - vi er alle en del av løsningen 

KODEORD

“RØDMERKET”
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· Villaksen inngår som en naturlig del av den Norske artsrikdommen   
 og er svært betydningsfull ift livsgrunnlag for lokalsamfunnet og    
 for livskvalitet for folk i by- og bygd 

· Beiarelva er Nasjonalt laksevassdrag  og Nasjonal laksefjord
· Hva betyr det i praksis i form av tiltak/vern av truede arter?

Ønsker vi å bevare Nasjonale verdier?
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· Klimaendringer: Isgang og gyterogn

Ny trusler
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· Nasjonale midler for 2022: Brannslukking for Øst-Finnmark 
· Sjakk-Matt uten “føre-var-tiltak” 

Pukkellaksen
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 Forvaltningen gjennom lokalt engasjement:
· Etter initiativ fra noen lokale ildsjeler forvaltes Beiarvassdraget 
 gjennom er bærekraftsstrategi hvor “føre-var prinsippet” står sentralt
· Fra 2012 er det innført strenge kvoteregler og siden 2015 har  
 Beiarelva oppfylt gytebestandsmålet
· Fiskerne bidrar - men 4 år med nedgang indikerer flere tiltak
· Det vi gjør er ikke nok - hvordan samhandle? (Tema for Dialogkonferansen)

Bærekraftstrategi - og føre-var-prinsipp

Fra Gyro til suksesshistorie



· Utallinge dugnadstimer og frivillig engasjement har bragt 
 Beiarelva i Norgestoppen hva angår infrastruktur 
· 48 gapahuker, grill/bålplasser, ved, skogrydding, gressklipping 
·  Adkomst til elven er godt tilrettelagt
· Skryter av infrastrukturen

Infrastruktur i Norgestoppen!
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· 5 mill + 2,5 MNOK på årets budsjett
· Garanti på ytterligere 17 MNOK 
· 2 MNOK fra Solberg-regjeringen = Totalt 26,5 MNOK 

Et første Statlige engasjemnet for å redde villaksen

Statens bidrag har åpnet for realisering...



· Leiekontrakt med Statskog (signert) 
· Prosjektleder/styre engasjert og igang 
· Detaljprosjektering: veiplanlegging, konkurransegrunnlag  

Vi er igang :)
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· Totalkost estimert av Norconsult i 2021 på 38 MNOK 
· Etter indeksregulering - estimert 45,6 MNOK (Råvarekort)
· Fullfinansiering øker muligheten for å ferdigstille i én sammenhengende prosess
 
 Regionalt Næringsliv blir utfordret ift finansieringen
· Indeksregulering tilsier at vi kan trenge 5-6 MNOK

Er du med?
· Statkraft   5,5 MNOK **
· Statskog  3,0 MNOK*
· Beiarelva  2,5 MNOK
· B. Kommune 2,5 MNOK
· SKS    1,5 MNOK*

*  Ikke bekreftet men signalisert deltakelse 
** Bekreftet et indeksregulert tilsagn (økning)

Med din hjelp oppnår vi fullfinansiering...
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 Bevilgning gjennom revidert betyr :
· At spaden kan settes i jorda 
· Bygging av laksetrappene betyr 250% økt gytestrekning
· 38 km økt lakseførende strekning
· Betydelig økt smoltproduksjon i gode oppvekstvilkår 
· Sorteringskummer for uttak av O-fisk og pukkellaks
· Beiarelva ønsker å innta posisjonen som Norges beste lakseelv

 Distriktspolitikk:
· Elva er det viktigste grunnlaget for ei livskraftig reiselivsnæring
· Svært positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og næringsgrunnlaget
· Gir gode muligheter for økt sysselsetting til bygda
· Tilstrømminga av fiskere til Beiarelva kan vokse med økt arealutnyttelse

En god distriktspolitisk beslutning



· Beiarelva skal bli et Nasjonalt utstillingsvindu- og 
 læringssenter for Nasjonale vassdrag i forhold til    
 bærekraftlig forvaltning og kultivering

Utstillingsvindu:



Vi ønsker å redde villaksen 
Deltakelse fra regionalt næringsliv betyr at vi kan starte 
prosessen med å skrive en ny suksesshistore for historie-
bøkene - takket være felles deltakerne :) 

Vi lever for drømmene  våre! 
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· I “penger” er verdien av villaks større enn SØ... men dette handler ikk om penger...
· Fra toppåret 2002 (ant. fisk 3968) til 2020 (ant. fisk 516) er nedgangen på hele 87% 
· Noe må gjøres.....

. . .MEN HVA SÅ MED...

“SJØØRRETTEN?”
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Våre Nasjonale elver forvaltes med tydelige regelverk og kvoter.   
· Hvordan er det da mulig å fylle Gilde-kasser med stor sjøørret i fjordene våre?  
· Sjøørreten lever både i fjord- og elv - felles habitat
· Etterlyser en tydeligere felles forvaltningsplan 
· Evaluering hvert femte år - Det er nå tiltak må gjøres (4 år til neste evaluering) 
· Handling kreves nå - Føre-var-prinsipp bør ligge til grunn for forvaltningen

Miljødirektoratet er myndighet, og de følger opp politiske føringer.  
· Sentrale politikere må på banen og legge føringer for felles forvaltning
· Åpne for lokale tilpasninger 

Miljødirektoratet utfordres....

Politikere utfordres....

TIL DEBATT:
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Hva betyr Nasjonal laksefjord - utover beskrevet på glanset papir?   
· Hvordan unngå ulovlig fiske i våre Nasjonale Laksefjorder?
· Oppsyn (tilstedeværelse virker preventivt) - hvem finansierer lokal tilstedeværelse? 
· Hvilke regler/vern skal vi gi anadrome arter i fjordsystemene 
· Hva kan vi i fellesskap gjøre med utfordringene artene står ovenfor?

SAMHANDLING ER NØKKELEN!

Oppsynsordninger “som virker” etterlyses

· Person registrere ureglementert adferd og rapporterer til Statsforvalter ....

...og fiskeren er over alle hauger...

 - SNO sender så saken videre til politiet.....
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Statsforvalteren m
ottar opplysninger om

 ulovlig fiske, sender videre til SN
O

TIL DEBATT:
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Vestre Beiarveien 1052
8114 TOLLÅ 
laksevert@beiarelva.no

Kontakt: Robert Selfors 
T: 99270498
Styreleder: Merethe Selfors
90620870
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