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ANSVAR OG LEIING

MÅL OG OPPDRAG
Visjon
Gjennom AHA! skal det utviklast ein modell for korleis forvalting og næringsinteresser, gjennom auka samarbeide og med fokus på berekraft,
kan bidra til ei meir heilskapleg forvalting av oppdrettslaks, villaks og sjøaure i Sognefjorden.
Overordna mål for AHA!
Gjennom auka samhandling på tvers av forvaltningsorgana i fylket og i tett samarbeid med næringsinteressene, skal ein vidareutvikla
potensialet for auka verdiskaping av akvakultur og næringar knyta til fritidsfiske etter villaks og sjøaure.

MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR
Delmål villaks og sjøaure
Vidareutvikle eit kunnskapsgrunnlag som skal bidra til ei meir heilskapleg forvalting av vill laks og sjøaure.
Dette skal danne grunnlag for ei auka verdiskaping basert på turistfisket.

Delmål akvakultur
Gjennom ei berekraftig vidareutvikling, vil vi legge til rette for auka verdiskaping for akvakulturnæringa i Sogn.

Programstrategiar:
1.
Utfordre ulike departement og andre organisasjonar (t.d. NVE, Miljøvern-departementet, Olje- og energidepartementet
og Fiskeri- og Kystdepartementet) til å bidra til gjennomføring av ulike tiltak i programmet
2.

Påverke sentrale styresmakter t.d. når det gjeld rammetilhøva, der dette kan bidra til AHA! si måloppnåing

3.
Spele inn prosjekt til finansiering gjennom eksisterande ordningar, t.d. Regionalt Forskningsfond Vest (RFFV), Marint Verdiskapingsfond
i Sogn og Fjordane, Norges Forskningsråd (NFR) og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) sitt miljøfond
4.
Utvikle betre kontakt og samarbeide med nasjonale FoU-miljø (m.a. gjennom VRI ) for å bygge kunnskap i forvalting og
næring
5.

Arbeide for at Sognefjorden vert eit studieområde for FoU-institusjonane

6.

Legge til rette for interkommunalt samarbeid for å få utarbeidd kystsoneplaner som går på tvers av kommunegrenser

7.

Bidra til god kontakt og dialog mellom forvalting, vassdragsregulantar og næringsinteresser

8.
Bidra til å auke kunnskapsgrunnlaget innan villaks og sjøaure, m.a. interaksjonar mellom villfisk, oppdrettsfisk og
vassdragsregulering, på villaks og sjøaure i Sognefjorden
9.
Bidra til utvikling av ny kunnskap og teknologi for bestandsovervaking i elv og for å redusere risiko for rømming,
smittespreiing og negativ påverknad på omgjevnadane frå oppdrettsnæringa
10.

Vidareformidle og ta i bruk eksisterande kunnskap

11.

Gjennomføre konkrete tiltak som kan bidra til å auke verdiskapinga av oppdrett og fritidsfiske av villaks og sjøaure

12.
Arbeide for at ny kunnskap vert teke i bruk ved utarbeiding ein plan for meir optimal og berekraftig lokalisering av
akvakulturanlegg i midtre og ytre delar av Sognefjorden

OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT

BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER
Hovudutval for plan og næring (HPN) vedtok den 1. februar 2011 å starte opp to arbeidsprogram innan fagområdet havbruk og fiskeri, eitt av
desse var ”Arbeids-program for heilskapleg akvakulturforvalting” (AHA !).
Visjonen for AHA! Er å utvikle ein model for korleis forvalting og næringsinteresser, gjennom auka samarbide og med fokus på berekraft, kan
bidra til ei meir heilskapleg forvaltning av oppdrettslaks, villaks og sjøaure i Sognefjorden.
Det overordna målet er: Gjennom auka samhandling på tvers av forvaltningsorgana i fylket og i tett samarbeid med næringsinteressene, skal
ein vidareutvikla potensialet for auka verdiskaping av akvakultur og næringar knyta til fritidsfiske etter villaks og sjøaure.

STRATEGI
1. Utfordre ulike departement og andre organisasjonar (t.d. NVE, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Fiskeri- og
Kystdepartementet) til å bidra til gjennomføring av ulike tiltak i programmet
2. Påverke sentrale styresmaktar t.d. når det gjeld rammetilhøva, der dette kan bidra til AHA! si måloppnåing
3. Spele inn prosjekt til finansiering gjennom eksisterande ordningar, t.d. Regionalt Forskningsfond Vest, Marint Verdiskapingsfond i Sogn og
Fjordane, Norges Forskningsråd (NFR) og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) sitt miljøfond
4. Utvikle betre kontakt og samarbeide med nasjonale FoU-miljø (m.a. gjennom VRI ) for å bygge kunnskap i forvalting og næring
5. Arbeide for at Sognefjorden vert eit studieområde for FoU-institusjonane
6. Legge til rette for interkommunalt samarbeid for å få utarbeidd kystsoneplaner som går på tvers av kommunegrenser
7. Bidra til god kontakt og dialog mellom forvalting, vassdragsregulantar og næringsinteresser
8. Bidra til å auke kunnskapsgrunnlaget innan villaks og sjøaure, m.a. interaksjonar mellom villfisk, oppdrettsfisk og vassdragsregulering, på
villaks og sjøaure i Sognefjorden
9. Bidra til utvikling av ny kunnskap og teknologi for bestandsovervaking i elv og for å redusere risiko for rømming, smittespreiing og negativ
påverknad på omgjevnadane frå oppdrettsnæringa
10. Vidareformidle og ta i bruk eksisterande kunnskap Gjennomføre konkrete tiltak som kan bidra til å auke verdiskapinga av oppdrett og
fritidsfiske etter villaks og sjøaure
11. Arbeide for at ny kunnskap vert teke i bruk ved utarbeiding ein plan for meir optimal og berekraftig lokalisering av akvakulturanlegg i midtre
og ytre delar av Sognefjorden

AKTIVITETAR OG MILEPÆLAR

METODAR OG VERKTY

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR

RESULTAT / PRIORITERINGAR

EVALUERINGAR

PUBLIKASJONAR, RAPPORTAR OG INFORMASJONSAKTIVITET

ØKONOMI

ANNA DELTAKING
Det er nedsett ei partnarskapsgruppe som har det operasjonelle ansvaret for gjennomføringa. Gruppa har følgjande deltakarar:
Gunn Helen Henne, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Miljøvernavdelinga.
Torbjørn Lysne, Mattilsynet
Erik Osland, Fiskeri og havbruksnæringas landsforening (FHL)
Torbjørn Bugge, Fiskeridirektoratet region Vest
Alf Olsen jr. Rep. frå kommune med villaksinteresser (Lærdal kommune)
Marte Conradi, Repr. frå kommune med oppdrettsinteresser (Høyanger kommune)
Lasse Sæltun, Repesentant frå Sogn Villaksråd
Elisabeth Aune, Sogn og Fj. fylkeskommune
Lena Søderholm, Sogn og Fj. Fylkeskommune (leiar)

