
   
 

Postadresse: Telefon:  74 28 04 00 Elektroniske adresser: Bankgiro:  4425.06.00507 
Postboks 73/74 Telefaks:    74 28 00 01 www.overhalla.kommune.no Postgiro:  0802 594404 

7864 Overhalla  postmottak@overhalla.kommune.no  

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR LAKSEUTVALGET FOR NAMSENVASSDRAGET 

 
1. FORMÅL 

Lakseutvalget skal arbeide for å bevare bærekraftige anadrome lakse- og sjøørretstammer 

i Namsenvassdraget. 

 

2.   MANDAT  

Lakseutvalget for Namsenvassdraget skal ha følgende oppgaver: 

a. Samordningsorgan for kommunene i spørsmål som berører anadrom laksefisk i 

Namsenvassdraget.  

b. Avgi rådgivende uttalelser til kommunene i spørsmål som berører anadrom laksefisk. 

c. Koordinerings- og samarbeidsorgan mellom kommunene og overordnede 

forvaltningsorgan, samt mellom kommunene og grunneier- og næringsinteresser. 

d. Ivareta lakseforvaltningsoppgaver som delegeres til kommunalt nivå. 

e. Bidra til samarbeid mellom ulike interesser knyttet til anadrom laksefisk. 

 

 

3. ARBEIDSOPPGAVER 

Med utgangspunkt i mandatet skal Lakseutvalget bl.a. vurdere følgende: 

• Fiskeregler 

• Laksetrapper og andre inngrep (grustak, terskelbygging) som kan påvirke 

fiskebestandene  

• Informasjon og kommunikasjon 

• Problematikk knyttet til sykdommer, parasitter, oppdrettsfisk og fremmede arter 

• Forurensning 

• Beredskapen i akutte situasjoner når det gjelder forurensning, rømninger, 

parasitter og sykdommer 

• Oppsyn 

• Allmennhetens adgang til fiske 

• Grunneiersamarbeid 

 

 

4. SAMMENSETNING 

Lakseutvalget består av 5 representanter, og har følgende sammensetning: 

 Namsos kommune    1 representant 

 Overhalla kommune    1 representant 

 Høylandet kommune    1 representant 

 Grong kommune    1 representant 

 Namsenvassdraget Elveierlag (NE)    1 representant 

 

Som konsultative medlemmer uten stemmerett innkalles til alle møter en person fra hver 

av kommunenes administrasjon, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Mattilsynet lokalt, 

Kunnskapssenter for laks- og vannmiljø (KLV) og NE. 

 

Andre organ og personer kan innkalles ved behov. 



 

 

 

 

5. VEDTAK 

Vedtak fattes med simpelt flertall regnet av utvalgets representanter. Alle representanter 

har én stemme. Ved stemmelikhet har leder for utvalget dobbeltstemme. Endring av 

vedtektene krever minst 2/3 flertall i lakseutvalget før behandling i kommunene og NE.  

 

Protokoll/ referat fra møtene sendes medlemskommunene  

 

6. VALG 

Representantene med vararepresentanter velges for 4 år av sine respektive organ, og 

følger valgperioden. Valg skjer innen 15. januar. Lakseutvalget velger sin leder blant de 

faste medlemmene i utvalget. Leder velges for 4 år. 

 

 

7. ADMINISTRASJON 

Kommunal saksbehandler med kompetanse på anadrom laksefisk fungerer som sekretær 

for Lakseutvalget. Sekretærfunksjonen rullerer mellom kommunene. 

 

 

8. MØTER 

Lakseutvalget møtes fast før og etter fiskesesongen, fortrinnsvis i april og i november. 

Sekretariatet innkaller til møtene og fører protokoll. Øvrige møter innkalles etter behov, 

eller når minst 1/3 av Lakseutvalgets representanter ønsker det. 

 

 

9. UTGIFTER 

Utgifter i forbindelse med representasjon i Lakseutvalget dekkes av representantenes 

organ.  

 

Utgifter til sekretærfunksjonen dekkes av kommunene etter følgende fordeling: 

 Overhalla kommune    1 / 3 

 Grong kommune    1 / 3 

Namsos kommune    1 / 6 

Høylandet kommune    1 / 6 

             

Siste endringer i kursiv 
 

Historikk 

Forslag til vedtekter ble førte gang vedtatt på møte i Lakseutvalget 23.03.94.   

      

Følgende endringer gjort i Lakseutvalget 11.05.2010: 

• Valg av leder hvert 4. år mot tidligere hvert 2. år. 

• En representant fra hver av kommuneadministrasjonene deltar, noe som da også hadde vært tidligere 

praksis. 

 

Endringer foreslått av Lakseutvalget 07.11.2018, og endelig vedtatt i medlemskommunene våren 2019: 

• Presisering av at det er de anadrome laksefiskbestandene som er fagområdet 

• Fjernet fra mandatet: Arbeide for delegering av forvaltningsoppgaver til lokalt (kommunalt / inter-

kommunalt) organ. 

• Fjernet at kultivering og klekkeridrift skal være noe som lakseutvalget skal vurdere. 

• Inkludert parasitter og fremmede arter som tema knyttet til arbeidsoppgavene 

• Endringer som samsvarer med ny grunneierorganisering 

• Representant fra Kunnskapssenteret for Laks- og vannmiljø og en ekstra person fra elveierlaget er 

tilføyd på lista over konsultative medlemmer. 

 

 
 


