
 

 

INVITASJON TIL DIALOGMØTE OM 

RØSSÅGA-LEIRELVA VASSDRAGET  
Samfunnshuset i Korgen, mandag den 5. februar, kl. 17:00 – 21:00 

   
I samarbeid med Røssåga Elveierlag, inviterer Hemnes kommune til Dialogmøte om forvaltning av 

laks og ørret i Røssåga og Leirelva. 

Alle grunneiere med fiskerett i vassdraget inviteres til å bli bedre kjent med rettigheter, krav og 

muligheter i forbindelse med den nye forvaltningen som må på plass i år.  

 

For at dere skal få best mulig informasjon, har vi invitert ressurspersoner fra Norske Lakseelver, 

Miljødirektoratet, NINA, Veterinærinstituttet og Statkraft. I tillegg møter ferskvannsbiolog Øyvind 

Kanstad Hansen og Vidar Bentsen fra Prosjekt Utmark. Fra Hemnes kommune møter Ordfører, 

Rådmann, Teknisk sjef, Landbrukssjef og Bygdeutvikler.  

Det blir kaffe og lett servering i løpet av kvelden. Se program på baksiden av dette brevet.  

Vi håper flest mulig har anledning til å møte, og ber om påmelding innen 1. februar på skjema via 

Hemnes kommunes hjemmeside under «Innbyggertjenester» / «Næring, miljø og Landbruk»/ 

«Påmelding», eller på sms/telefon til Bygdeutvikler (954 76544).  

Hjertelig velkommen til en informativ og spennende kveld!  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Christine Trones      Jens Rydsaa 

Ordfører Hemnes kommune       Leder Røssåga Elveierlag  

 

 

M.Valla 



 
 

 

AGENDA 
 

17:00   Velkommen v/ ordfører Christine Trones  
 

17:10  Norske Lakseelver v/ styreleder Ragnhild Brennslett 
                       Informasjon om Norske Lakseelver. 
 

17:20  Norske Lakseelver v/ prosjektleder Pål Mugaas 
                       Informasjon om medlemsfordeler, driftsplanløsninger, nettsider og oppfylling 

                           av lovkrav.  
 

17:45  Mingling med kaffe og lett servering  
 

18:15  Miljødirektoratet v/ Jarl Koksvik 
                       Presentasjon av pålegg fra Miljødirektoratet.  
 

18:35  Statkraft v/ Tor Næss 
                       Informasjon om pålegg og bakgrunn for undersøkelser og tiltak.   
 

18:45  * NINA v/ Gunnbjørn Bremset  
                              Ungfiskundersøkelser, utprøving av ulike metoder 

                      * Veterinærinstituttet v/ Espen Holthe  
                          Utsetting av fisk, skjell- og otolittanalyser 

                      * Ferskvannsbiolog Øyvind Kanstad Hansen  
                              Habitattiltak og gytefiskundersøkelser   
 

19:15  Norske Lakseelver v/ nestleder Vidar Børretzen  
                           Formaliteter og prosedyrer i forbindelse med pliktig organisering av felles   

                           forvaltning i lakseførende vassdrag. Erfaringer fra andre vassdrag.   
 

19:45  Kaffepause 
 

20:00  Paneldebatt med foredragsholderne, Prosjekt Utmark og 

                      Hemnes kommune, etterfulgt av åpen debatt.  
 

21:00  Vel heim   

 
 

 

   
 


