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Vernets muligheter for næringsutvikling i Vefsnadalføret

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) er kjent med at fylkesrådslederen i 
Nordland og ordførerne i Grane, Hemnes, Hattfjelldal og Vefsn har sendt et brev til 
seks av regjeringens medlemmer der de ønsker å diskutere Vefsnas framtid. SRN, som 
består av Den Norske Turistforening, Norges Naturvernforbund, WWF-Norge og 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, vil benytte anledningen til å gi noen kommentarer.

Naturvern- og friluftsorganisasjonene har i mange år kjempet for å få vernet Vefsna 
mot kraftutbygging, og vi ser fram til at regjeringen vil fremme forslag til vernevedtak 
for Stortinget. Vefsna er et av de mest verdifulle vassdrag i nordisk vassdragsnatur. 
Samtidig er våre organisasjoner opptatt av at regjeringen legger til rette for å realisere 
vernets muligheter for ny næringsutvikling.

Vefsna ligger midt i Norge, og midt i Skandinavia. Sammen med nærliggende 
naturattraksjoner vil dette vassdraget kunne bidra til å danne en skandinavisk kjede av 
unike naturperler – med en variasjonsrikdom som neppe finnes andre steder. Dette gjør 
at 
Vefsnadalføret kan tilby en rik arena for naturbasert reiseliv og opplevelsesturisme.

Urørt natur tiltrekker seg i økende grad turister, og verneområder kan derfor ha økt 
markedsverdi. Ulike typer vernet natur kan understøtte og utfylle hverandre og til 
sammen øke markedsverdien. Vefsna vil bli et nasjonalt laksevassdrag vernet mot 
kraftutbygging beliggende mellom Børgefjell nasjonalpark og den planlagte 
Lomsdal/Visten nasjonalpark.

På norsk side vil de viktigste elementene være: UNESCOs verdensarvområde i øyriket 
på Vega, Lomsdal/Visten nasjonalpark med Lomsdalsvassdraget, Vefsna og Børgefjell 
nasjonalpark. På svensk side ligger Vapstälven (Vefsna) og Vindelälven litt lenger 
nord, begge er vernet. Videre har vi øvre Vojmån (høgste verneverdi ifølge SOU 



1976,128), Björnlandets nasjonalpark ved Åsele, Skuleskogens nasjonalpark ved 
Örnskiöldsvik, ca. 60 små og store naturreservat og UNESCOs verdensarvområde 
Höga Kusten ved Bottenhavet.
”Sagaveien” vil fungere som en sammenbindende kommunikasjonsåre. Den vil gå fra 
kyst til kyst tvers over den skandinaviske halvøy med Brønnøysund/Sandnessjøen og 
Örnskiöldsvik som endepunkter.

Vernet natur åpner for en rekke muligheter, men aktivitetene må respektere det som var 
hensikten med vernet. For å gi økt velferd og naturopplevelser kan det åpnes for 
virksomheter som også har kommersielle formål. Ved å ta vare på den verdifulle 
vassdragsnaturen i Vefsna som en kilde til friluftsliv, fiske, rekreasjon og natur- og 
kulturopplevelser, kan dette gi grunnlag for sysselsetting og verdiskapning i området. I 
Vefsnadalføret har det vært reist spørsmålet om hva som kan tillates innenfor den 
såkalte ”100 meter-sonen”. Selv om det er på det rene at vanlig jord- og 
skogbruksvirksomhet er tillatt og at det er kommunen selv som er myndighet for å gi 
detaljerte bestemmelser, er det viktig at regjeringen slår dette fast overfor kommunene. 

I Vefsnadalføret er det en rekke muligheter for natur- og friluftsbaserte aktiviteter, 
blant annet: Fiske, jakt, bading, padling, rafting, turopplegg, guiding, grotting, 
matservering (lokal mat), utleievirksomhet, rideturer, sykkelturer, 
villmarksopplevelser. Vi har registrert at ”Susendalen nye muligheter” og ”Fjellfolket 
Helgeland” er etablert og kan gjøre bruk av mulighetene. Brurskanken turlag har også 
planer som kan øke turaktiviteten i området. Først og fremst antar vi at en gyrofri 
Vefsna vil gi økte inntekter fra fisket etter laks og sjøørret. Dette viser erfaringene fra 
andre av landets beste lakseelver, og vi noterer med tilfredshet at miljøvernministeren 
har varslet gyrobehandling av Vefsna til neste år. Våre organisasjoner er positive til at 
et næringsfond kan bidra til å realisere slike muligheter i Vefsnadalføret.
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