KLV er en uavhengig stiftelse som mottar statlig
støtte til drift. KLV har som målsetting å bidra til
økt kunnskap om laksebestandene og dermed
også bidra til et bedre grunnlag for bærekraftig
forvaltning og kommersiell utnyttelse av villaksen.

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)
- et nasjonalt ombud for villaksen
KLV er en samarbeidsarena og en egnet koordinator
for arbeid knyttet til laks og vannmiljø
KLV er en fast møteplass for nasjonalt viktige
lakseinteresser
KLV publiserer kunnskapsoppdateringer på viktige felt
Et av KLVs bidrag i kunnskapsformidlingen er
utarbeidelse av bøker i ”Kunnskapsserien for laks
og vannmiljø”.
Tre bøker er så langt utgitt:
1.
Kunnskapsstatus for laks og vannmiljø i
Namsenvassdraget
2.
Interaksjoner mellom lakseoppdrett og
villaks: Oppdatering av kunnskapen etter
NOU 1999:9
3.
Effekter av vassdragsreguleringer på
villaks

KUNNSKAPSSENTER FOR LAKS OG VANNMILJØ

Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1
Postadresse: Postboks 313, 7801 Namsos
Telefon: 74 21 23 99 - 414 95 000
E-post: laksesenteret@hint.no

www.klv.no

KLV er aktiv i samfunnsdebatten som formidler av solid
fundert kunnskap om laks
KLV har ansatte med høyere utdanning i akvatisk
biologi og med erfaring fra privat næringsliv og
forvaltning på kommunalt, regionalt og statlig nivå
KLV har et bredt sammensatt fagråd med svært høyt
kvalifiserte medlemmer

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø — et nasjonalt ombud for villaksen
Villaksen

Vannmiljøet

Villaksen er en viktig symbolart på vill og frisk
norsk natur, og betyr svært mye for kultur,
turisme, rekreasjon, vitale bygdesamfunn,
identitet og verdiskaping. Villaksen er en kjent
og synlig ansvarsart som Norge har forpliktet
seg internasjonalt til å ta vare på. Villaksens
utbredelsesområde og antall er vesentlig redusert.

Vannmiljøet er av stor betydning for villaksen.
Innen 2015 eller 2021 skal alle vannforekomster i henhold til Vannforskirften ha minst god
økologisk og god kjemisk tilstand. Nå står
også vilkårsrevisjoner av gamle vannkraftsreguleringer for tur. Det handler om store deler
av villaksens leveområde.

KLV ble opprettet av fremtredende villaksentusiaster på et idégrunnlag inspirert av
Villaksutvalget.

KLV har derfor stort fokus på vannmiljøet i sitt
arbeid for villaksen.

KLVs styre har følgende sammensetning (pr april 2014):

Knut Mørkved, Styreleder
Georg Fredrik Rieber-Mohn - tidligere leder for Villaksutvalget
Runar Rugtvedt - nestleder i Norges jeger og fiskerforbund
Ivar Leinan - daglig leder i Alta laksefiskeriinteressentselskap
Aina Valland - miljødirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens
landsforening
Arne Jørrestol - styreleder i Norges grunneigar- og
sjølaksefiskarlag
Tom Riise-Hanssen - styreleder i Namsenvassdragets
grunneierforening
Arne Nielsen - styremedlem i Norske lakseelver

KLVs fagråd har følgende sammensetning (pr desember 2013):

Villaksutvalget – oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juli 1997
- der de viktigste og motstridende lakseinteressene var
representert. Villaksutvalget søkte å nå frem til en omforent
virkelighetsforståelse og et felles kunnskapsgrunnlag og
fremmet ut fra dette tiltak i vernet av laksen (mest kjent er
forslaget om å opprette nasjonale laksefjorder og nasjonale
laksevassdrag).

Ketil Skår - seksjonsleder i Veterinærinstituttet (leder fagrådet)
Anton Rikstad - fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Vidar Wennevik - forsker ved Havforskningsinstituttet
Jan Henning L’Abée-Lund - seniorrådgiver i Norges vassdragsog energidirektorat
Åse Åtland - forsker og DA-leder i Norsk institutt for vannforskning
Tor Næsje – seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning
Vannforskriften er den norske innføringen av EUs vanndirektiv.
Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er banebrytende
også for norsk vannforvaltning. Hovedmålet er å sikre
beskyttelse av vannmiljøet i både vassdrag, grunnvann og
kystvann og bærekraftig bruk av vannet.

KLVs ansatte

Frode Staldvik, daglig leder
Tone Løvold, senioirrådgiver
Kjersti Hanssen, SNO ansatt naturveileder-villaks

