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Del IV  

Handlingsprogram  

Regional plan for Vefsna 

 

 

 

Bilde 35: Kulturlandskapet langs elva  - foto: Aurland Naturverkstad
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Plan og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt 

handlingsprogram. Handlingsprogrammet er et dokument som viser hvilke tiltak og prosjekter 

som skal prioriteres i oppfølging av planen, og hvem som har hovedansvaret for 

oppfølgingen. Det er fylkestinget som vedtar handlingsprogrammet som en del av den 

regionale planen. Det er også fylkestinget som har ansvar for å ta handlingsprogrammet opp 

til en årlig rullering. Ved denne rulleringen fornyes inngåtte avtaler med andre regionale og 

kommunale aktører om gjennomføringen av planen. I Nordland fylkeskommune vil dette 

innebære at rapporteringen vil skje i desembertinget samtidig som det rapporteres på andre 

handlingsprogram. Dette er den fylkestingssamlingen hvor det blir mulig å se 

handlingsprogrammene samlet og i sammenheng med budsjett og økonomiplan. I forbindelse 

med fylkestingets behandling vil også behovet for en revisjon av handlingsprogrammet tas 

opp.  

 

 

Bilde36: Vassdragsnatur - foto: Are Halse 

Regional plan for Vefsna er utarbeidet i samarbeid med mange aktører, det er derfor riktig at 

en eventuell revisjon gjøres med medvirkning fra de som har vært med i arbeidet. Dette vil 

også være aktører som vil ha et eierskap til tiltakene, og dermed også ha en interesse av å ta 

ansvar for at de blir gjennomført.  

Forslaget til handlingsprogram er satt opp på en slik måte at det skal klart og tydelig fram 

hvem som er hovedansvarlig og hvem som forutsettes å bidra enten med arbeidskapasitet eller 

som medfinansiør. I oppsettet er det også tatt inn når tiltaket skal gjennomføres. 
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Handlingsprogram til Regional plan for Vefsna 

 Hoved-

ansvar 

Medvirkende 2015 2016 Påføl

gende 

år 

Tema: Tilrettelegging for næringsutvikling 

1) Det skal utarbeides en konkret tiltaks- og finansieringsplan i tråd med DN-

rapport 7 2011: Handlingsplan for restaurering av laksetrapper for 

anadrome laksefisk (2011-2015). 

Miljø-

direktoratet,  

Kommunene 

NFK, FM og 

grunneiere  X   

2) Det skal utarbeides en felles strategi for profilering av Vefsna.  Kommunene  X X  

3) Det skal arbeides for etablering av et kompetansesenter for lokal forvaltning 

og næring.  

Kommunene NFK, FM 
X X  

4) Det skal arbeides for oppfølging av «Vefsna Regionalpark». Kommunene KRD X X  

5) Oppfølging av driftsplan for anadrom laksefisk i henhold til Forskrift om 

pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. 

Vefsnlaks AS FM 
X X X 

6) Utarbeidelse av interkommunal plan for uttak av sand og grus Kommunene NVE, FM, 

NFK 
X X X 

Tema: Kunnskapsinnhenting 

7) Det skal gjøres en kartlegging av viktige områder for laks, sjøørret og 

sjørøye i sidevassdragene (bonitering). 

NFK og 

miljømyndig

hetene 

Kommunene 

X   

8) Kartlegging av vassdrag med innlandsfisk og fiskeinteresser. NFK og 

kommunene 

FM og bruker-

organisasjoner 
 X  
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9) Kartportalen tilhørende Regional plan for Vefsna skal holdes oppdatert. NFK Berørte sektor-

myndigheter 
X X X 

10) Kartlegging av spredte avløp i planområdet.  Kommunene FM og NFK  X X 

Tema: Formidling og oppfølgning 

11) Vedtatt Regional plan for Vefsna skal gjøres tilgengelig slik at den enkelt 

kan tas i bruk av stat, regionale etater og kommunene i deres plan- og 

enkeltsaksbehandling. 

NFK Kommunene, 

FM og 

regionale 

sektor-

myndigheter. 

X X X 

12) Innhente informasjon om oppfølgning av regional planbestemmelse for sand 

og grus. 

NFK Kommunene, 

NVE 
X X X 

13) Innhente informasjon om i hvilken grad planen legges til grunn ved NVEs 

konsesjonsbehandling av små vannkraftverk. 

NFK NVE 
X X X 

Tema: Kulturminner 

14) Elvebåt Vefsna. Bygging av nye elvebåter bygges basert på gammel 

byggeskikk fra Vefsna.  

Regionalpark 

Vefsna og 

Helgeland 

Museum 

NFK 

 X  

15) Det skal utarbeides en handlingsplan for restaurering av 

tømmerfløtningsanlegg. 

Kommunene  NFK, NVE 
X   

 


