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Nasjonalt villakssenter -
utgangspunktet

• Prosjektgruppe 2013
– greie ut etablering av 

Nasjonalt Villakssenter 

– oppdrag frå
Miljødirektoratet,  

• Prosjektgruppa - fire  
representantar frå ulike 
deler av landet 

• Fokus villaks, men og  
sjøaure og sjørøye er 
med



Nasjonalt villakssenter - ideen

• Kompetanse og 
formidlingsorgan mellom 
forsking og forvaltning

• Norsk Villreinsenter som 
modell

• Nasjonal rolle ved å vere 
representert i alle deler 
av landet

• Heilskapleg løysing – fire 
einingar - felles styre

• Ønske om 
samlokalisering med 
andre fagmiljø t.d. SNO



Framlegg til «arbeidsdeling» i rapporten

• Lyngdal/Kvåsfoss: forsuring, kalking, 
reetablering, landbruksforurensing. 

• Lærdal: Gyrodactylus salaris og 
bekjempelse, sykdommer, sjøørret, 
studier av levende villaks. 

• Namsos: Effekter av 
vassdragsreguleringer og fysiske 
inngrep. Interaksjoner mellom villaks 
og akvakultur. 

• Tana: Tradisjons- og kulturbetinget
fangst av laksefisk, effekter av 
beskatning i elv og sjø, 
grenseoverskridende samarbeid, 
sjørøye. 

• Spesialisering og samarbeid på tvers 
– auka samla kompetanse



Prosessen…
• Arbeid for etablering med basis 

i rapport frå 2013 – Norsk 
Villreinsenter som modell

• Intensjonsavtale mellom dei
fire kommunane - stiller lokale 
til disposisjon i samspel med 
etablerte einingar og initiativ i 
kommunane. 

• Regjeringa har i statsbudsjettet 
for 2019 sett av 7,4 mill. kr til 
drift av Nasjonalt villakssenter

• Joddu i Tana , Kunskapssenter 
for laks og vannmiljø i Namsos 
(KLV), Norsk Villakssenter i 
Lærdal og Kvåsfoss - Sørnorsk 
Laksesenter i Lyngdal vert del 
av det nye landsdekkande 
senteret. 



Vegen vidare …
• Staten ved Miljødirektoratet 

etablerer stiftinga Nasjonalt 
villakssenter

• Trin i prosessen: 
– Lage vedtekter – «idedugnad» og 

høyring
– Opprette styre – dei fire 

kommunane får kvart sitt medlem 
pluss «frie» medlemmer nemd 
opp av Miljødir. 

– Lage strategi
– Bygge organisasjonen 
– Utvikle dei fire einingane

• Fusjonere stiftelsane i Lærdal 
og Namsos til Nasjonalt 
Villakssenter

• Kople på Tana og Lyngdal


