
Arbeidsmøte Samarbeidsrådet 

4.4.2014 12:00 – 14:30 Kommunestyresalen, Rådhuset i Sunndal 

Møte innkalt av: Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Møtetype  

Møteleder Trond Haukebø 

Protokollfører Grete Marie Trædal 

Tidtaker  

Deltakere 

 

Trond Haukebø, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Gunnar Olav Furu, Sunndal kommune 

Ove Eide, Fylkesmannen i Møre og Romsdal  

Svein Haugen, SJFF/OJFF 

Bjørn Røkkum, Ap 

Grete Marie Trædal, Litldalselva Elvaeierlag  

Erling Snøva, Grunneier Driva (fiskesperre ) 

Ingunn Hagen Sneva, Grunneier Driva (fiskesperre)  

Halvard Hagen, Driva Elveeierlag 

Jo Skorem, Loe og Vinstradalen utmarkslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trond Haukebø åpnet møtet, og deltakerne presenterte seg.  

 

TH fortsatte møtet med en orientering om status i prosjektet.  

 

Det er nå satt av 10 mill. til det videre arbeidet, og beslutningen om bygging av fiskesperre i Driva 

(Snøvassfossen) og kjemisk behandling av Driva, Litjdalselva, Usma og Batnfjordselva står fast. Det 

vurderes å bruke elektrisk fiskesperre i Litjdalselva.  

 

Samarbeidsrådet skal: 

1. Arbeide for å fjerne GS i Drivaregionen.  

2. Arbeide for å bedre informasjonsflyten mellom forvaltningsorganer og lokale interessenter.  

3. Planlegge og organisere bevarings- og gjenoppbyggingstiltak for berørte bestander av fisk.  

4. Sørge for gjennomføring av bygging av fiskesperre for å begrense området som trenger kjemisk 

behandling. 

 

Av 48 smittede vassdrag, er det 8 som fortsatt ikke har satt iverksatt behandling; Skibotnregionen, 

Drivaregionen og Drammensregionen.  

 

 

 

Arbeid som er igangsatt/planlagt:  

1. Nye flomberegninger (Snøva) utført av NVE 

2. NVE setter krav til sperrekonstruksjonen 

3. Det arbeides med å skaffe gardene på Snøva annen vannforsyning  

4. Det planlegges å flytte/heve mast for 320 kV som kommer i konflikt med sperra. Trønder -Energi 

jobber med dette. 

5. Det jobbes med å finne en bedre avkjøring til området for sperra  

6. Det jobbes med å finne ei god vegløsing på Vermøysida  

7. Det arbeides med en kravspek for utarbeidelse av detaljplan for sperra, samt å legge dette og 

senere konkurransegrunnlaget for selve entreprisen ut på anbud 



Det videre arbeidet: 

 

1. Det må utarbeides mandat for Samarbeidsrådet  

2. Det må velges ordstyrer/leder og sekretær  

3. Det må fastsette hvilken arbeidsform, og sammensetning Samarbeidsrådet skal ha  

4. Kommende oppgaver må drøftes: 

- Fangstrapport: Det bør lages et felles opplegg som gjelder for alle elver tilknyttet regionen . 

- Utrydde GS: Det må informeres bedre og bredere vedr. nødvendigheten av desinfisering av 

fiskeutstyr, kajakker og annet sportsutstyr etter at dette har vært brukt i Drivaregionen . 

- Det må utarbeides et felles opplegg for desinfeksjonsstasjonene, som må være profesjonelt 

utformet. Antall stasjoner må også vurderes. Lokale krefter bør få ansvaret for oppfølging av 

stasjonene. 

- Hva med fiske fram mot bygging av sperra? 

- Sjøørreten må sikres, det er registrert 3 genetiske varianter i Driva 

 

 
Kommentar fra Driva Elveeierlag, ved Halvard Hagen: 

1. Presiserer at det er viktig med full åpenhet rundt arbeidet som nå skal gjøres  

2. Referat fra alle møter skal være komplette, og lett tilgjengelig for alle interessenter 

3. Laget støtter fullt ut at Sunndal kommune skal være leder og pådriver for prosjektet  

4. Alle avtaler må være klare og tydelige, uten rom for misforståelser  

5. Avtaler med grunneiere på Snøva (sperreområde), må være klare og tydelige. Grunneier ne må få 

tilgang til nødvendig juridisk bistand ved utarbeidelse av avtaler. Bistanden må dekkes av 

prosjektet 

6. Det tillates ikke oppstart av fysiske tiltak før alle nødvendige avtaler er godkjent av de berørte 

parter 

Gunnar Olav Furu  informerte om Sunndal kommunes rolle i prosjektet;  

 

Sunndal kommune ser for seg å ansette en person i 100 % stilling i min. 3 år. Det er sendt søknad til 

Fylkesmannen om midler til dette, men FM ønsker at dette skal komme fra Samarbeidsrådet. Vedkommende 

skal jobbe på mandat fra Samarbeidsrådet, men Sunndal kommune vil ha arbeidsgiveransvaret. Stilling må 

lyses ut på vanlig måte, og det vil ta noen måneder før dette er på plass. Kommunen har dessverre 

begrensede ressurser tilgjengelig til oppfølging av prosjektet, inntil vedkommende er ansatt.  

 

FM bekrefter at de er positive til at det avsettes midler til dette. Samarbeidsrådet må søke om midlene og 

legge fram konkret hva som skal gjøres, og hvilket ansvar som skal tillegges stillingen.  

 

Det presiseres at det er viktig med informasjon til alle aktuelle interessenter, ikke bare grunneiere og jeger - 

og fiskeforeninger. Det bør holdes offentlige informasjonsmøter 1 – 2 ganger i året, som er åpne for alle.  

Svein Haugen  fra SJFF la fram forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe/interimsstyre, se 

vedlagte kopi av innlegget. Gunnar Olav Furu la fram forslag om at dette kalles Samarbeidsrådet, og det var 

enighet i møtet om at dette rådet skal bestå av 6 personer/medl emmer, hvorav ett velges til leder, og ett 

velges til sekretær.  

 

Det kunne ikke velges/opprettes endelig sammensetning i møtet, men det er enighet om følgende 

foreløpige medlemmer: 

 Driva på Oppdalssida:  Jo Skorem (foreløpig)  

 Driva på Sunndalssida:  Halvard Hagen (foreløpig) 

 Politiker Sunndal:  Bjørn Røkkum, Ap 

 Grunneiere Snøva:  Magne Rune Gikling (foreløpig)  

 Litjdalselva, Usma, Batnjordselva: Jan Haugen (har ikke blitt forespurt om Batnfjordselva, 

 men har akseptert å repr. Litjdalselva og Usma)  

 SJFF/OJFF: Svein Haugen, SJFF 

 

Fylkesmannen får innkalling, men velger selv om det er nødvendig å delta. Øvrige parter kan også kalles inn 

etter behov, dette vurderes fortløpende fra møte til møte.  

 

 



Foreløpige medlemmer vil gå inn for å få på plass aktuelt  medlem så raskt som mulig. Navn meldes til Trond 

Haukebø, på telefon 71258427 eller 97524064. 

 

Det er viktig at organiseringen av arbeidet gjøres så flatt og enkelt som mulig, med færrest mulig ledd. Det 

gjør gjennomføringen enklere og mer oversiktlig, og  Samarbeidsrådet blir mer handlekraftig.  

 

Grete Marie Trædal la fram forslag om å velge Svein Haugen som leder i utvalget, men dette ble ikke 

godkjent av Driva Elveeierlag v/ Halvard Hagen, som ønsker å evt. komme tilbake med representant som 

stiller til valg for samme rolle. 

 

Det er enighet om at leder og sekretær velges i kommende møte, som avholdes rett etter påske.  

Det bør opprettes og driftes en egen hjemmeside for arbeidene som nå skal utføres, slik at all relevant 

informasjon blir allment tilgjengelig. Navn- og adresselister bør ikke legges ut tilgjengelig for alle. Inntil 

dette er på plass, legges dokumenter ut på Fylkesmannens hjemmeside. 

 

Det er ønskelig å få valgt Samarbeidsrådet, inkl. leder og sekretær så raskt som mulig. TH kaller in n til møte 

etter påske, i samsvar med adresseliste  i brev av  20.03.2014 

 

Kopi av alle innlegg i møtet legges ut på Fylkesmannens hjemmeside, samt sendes til partene på e -post. 

 

 


