
Invitasjon til informasjonsmøte om 
villaksen i Finnmark

Lakseelvene  i  Finnmark  (LiF),  i  samarbeid  med  Norske 
Lakseelver ønsker å invitere ledende politikere, forpaktende foreninger, elveeiere og ellers 
andre interesserte til åpent møte om villaksens betydning for Finnmark i

Lakselv den 10. april klokken 17.00
Lakseelvene  i  Finnmark  og  Norske  Lakseelver  ønsker  å 
belyse villaksens posisjon for Finnmark fylke, i et kulturelt, 
sportslig, økonomisk og sosialt aspekt. Vi ønsker å belyse det 
faktum at villaksen er en av våre aller viktigste ressurser, og 
at laksefiske i Finnmark, antakeligvis mer enn i  noe annet 
fylke,  er  ansett  å være en folkesport.  Villaksen er  derimot 
truet fra flere hold. Siden man har en svært dagsaktuell sak i 
Repparfjorden med potensiell gruvedrift,  og at Regjeringen 
nylig har lagt frem sin mineralstrategi, ønsker vi i hovedsak å 
fokusere på dette temaet,  men vil  også belyse andre tema. 
For å gjøre dette har vi invitert dyktige foredragsholdere som 
alle er sterke på sitt felt. Deriblant tidligere Liverpool-proff 
Vegard Heggem, som etter fotballkarrieren har blitt kjent for 
å engasjere seg sterkt for villaksen.   Han arbeider for tiden 
som  prosjektleder  for  Norske  lakseelver,  og  tar  turen  til 
Lakselv og vårt møte den 10. april for å støtte opp om de lokale villaksinteressenes ønske om 
å få fokus på miljøkonsekvensene ved sjødeponi.. I tillegg kommer seniorforsker Øystein Aas 
(Norsk Institutt for Naturforskning), Terje Aslaksen (NJFF), Ivar Leinan (Alta Laksefiskeri 
Interessentskap) og Knut Altmann/Torulf Olsen Vest-Finnmark JFF).

17.00 Innledning ved Gunnar Lillebo – Rådmann, Porsanger kommune

17.15 Laksefiske som folkesport og identitetsskaper - fra matauk til opplevelse. – Øystein 
Aas, NINA

17.40 Laksefiskets ringvirkninger for lokalsamfunnet. Altaelva og dens betydning for 
lokalsamfunnet. Sosialt, demografisk, økonomisk, rekreasjonsmessig. – Ivar Leinan, 
ALI

18.00 Kaffepause

18.20 Det overordnede trusselbildet mot villaksen i Finnmark. Hva vet vi, hva har vi og hva 
frykter vi? – Terje Aslaksen, NJFF – Går ut
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Fotballskoene har blitt 
byttet ut med fluestang for 
tidligere Liverpool-proff 
Vegard Heggem. 10. april 
kommer han hit til Lakselv 
for å snakke om den 
nasjonale 



18.40 Mineralstrategien i Finnmark er lagt frem. Hva innebærer dette for miljøet i fylket og 
villaksen?– Vegard Heggem, Norske Lakseelver

19.15 Gruvedrift med planlagt dumping i av gruveavfall i Repparfjorden. – Knut Altmann og 
Torulf Olsen, VFJFF.

20.00 Spørsmål og avrunding. Hvis ønskelig, gis en representant fra hvert parti mulighet til å 
gi en kort femminutters presentasjon av sitt ståsted.

Vi håper så mange av dere som mulig har anledning til å komme. Hvis ønskelig, gis en 
representant fra hvert politiske parti mulighet til å presentere sitt partis syn på temaene 
avslutningsvis. Det vil også åpnes for spørsmål underveis i programmet.

Vel møtt!

Vegard Heggem Egil Liberg
Prosjektleder Sekretær
Norske Lakseelver Lakseelvene i Finnmark
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