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Stiftelsen Nasjonalt Villakssenter –
vedtekter/formål

• Allmennyttig stiftelse stifta av Miljødirektoratet med  formål 
å 

• formidle kunnskap om villaksen sitt liv, utfordringar 
og trugsmål mellom forskning og forvaltning

• bidra til bevaring og bærekraftig utnytting av 
villaksbestandane og deira leveområde

• legge til rette for dialog, kommunikasjon og 
samhandling mellom aktørar med interesser som 
berører villaksen og leveområda hans - brubyggar

• Stiftelsen har einingar i Tana, Namsos, Lærdal og Lyngdal 
kommunar 

• Omfattar villaks, sjøaure, sjørøye, namsblank og 
byglandsbleke 

• Born og unge som særleg målgruppe



Føringar

• Skal ikkje eige bygg

• Einingane 

• formidle ei felles grunnpakke 

• tematiske tyngdepunkt knytt til det 
spesifikke i regionen og staden der dei ligg

• Leggast til rette for samlokalisering med beslekta 
fagmiljø og oppgåver

• 2021 8,6 mill. NOK over statsbudsjettet – arbeider 
for å auka årleg budsjett opp til 15-20 mill. 

• Minst 50% av budsjettet til einingane -1,4 mill. 
drift, formidling og utvikling pr eining

• Oppbygging 2-3 år - lik handsaming over tid 



Kva er gjort?
Strategiplan 

➢ Visjon – Villaks – felles arv – felles ansvar!

➢ Mål – sterkare villaks

➢ Barn og unge primærmålgruppe 

➢ Skuleverket

➢ Barn og unge direkte –
målgruppeanalyse

Brubyggarrolla - dialog aktørar – kursing dialog 

Mellombelse lokale Tana – intensjonsavtale 
utbyggar permanente

Heimesider – villakssenter.no

Samarbeidsavtalar – signerte/til signering

Partnarskap – under politisk handsaming

Digitalt villakssenter - på idestadiet – skape 
alliansar samarbeid for gjennomføring

Nasjonalt 
Villakssenter 

Styre 

Dagleg leiar

75% (Lærdal)

(2 år)

NVL Kvåsfossen

Rådgjevar/fagtilsett
80%

NVL Lærdal 
(Villakssenteret)

Rådgjevar/fagtilsett 
25%

(2 år)

Utvikling utstillingar

Engasjement 50% 
utvikling utstillingar 

(2 år)

NVL Tana – (Joddu)

Rådgjevar 80% 

Kunnskapssenter for 
laks og vannmiljø 

(KLV)

180% fagstillingar

Ambisjon minst 2 
fagtilsette pr eining



Nasjonalt villakssenter Vestland

• Flaggskipet til Nasjonalt villakssenter 
– utrulling til dei andre over tid

• Saman skape noko som er større enn 
kvar av oss kan få til

• Bygget står der – innhaldet må 
fornyast

• Formidle kunnskap –
partnarskapsavtale Vestland

• Bygge bruer – særleg viktig i Vestland 
– samarbeidsavtale Sjømat Norge –
kraftprodusentar m.m.
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ARU (Aurland ressursutvikling AS) 
– utvikling gjennom organisk vekst, partnarskap og oppkjøp

✓Aurland 
Ressursutvikling AS 
vert stifta

✓Flåm Utvikling AS 
vert stifta

✓Flåm Utvikling AS tek over drifta 
av Flåmsbana

✓ARU tek over Fretheim Hotell

✓SIVA inn som medeigar i ARU

✓Fretheim 
Hotell opnar 
utvida hotell 
med 88 rom

✓Fretheim vert 
medlem av De 
Historiske 
Hotell og 
Spisesteder

✓ARU overtek 
heile Aurland 
Skofabrikk AS

✓Flåm AS og Fjord1 AS 
etablerer The Fjords DA

✓Kontraherer nytt fartøy

✓Startar med 
fjordcruise 
gjennom 
overtaking av 
Fjord-
oppleving AS

✓ARU kjøper seg inn 
i Myrkdalen 
Fjellandsby AS

✓ARU overtek 
Sognefjorden AS

✓ARU samlar drift, 
merkevare og tilsette i 
Flåm AS

✓Lanserar ny 
teknologiplattform

✓Opnar kundesenteret

✓Vision of The Fjords - det 
grøne skiftet på 
Nærøyfjorden

✓Flåm Bakeri vert etablert

✓Cruisekaia i Flåm opnar

✓Flåm Utvikling AS tek 
marknads- og drifts-
ansvar for Flåm Hamn

✓Opning av Bakkastova
Kulturkafé

✓ Fretheim Kulturpark ferdig

✓Nyoppussa Fretheim Hotell

✓ARU tek 
over 
Flåmsbane-
museet

✓Kjøp av Fjord2

✓Kontrahering av nytt 
heilelektrisk fartøy

✓ARU aukar eigardel i 
Myrkdalen Fjellandsby 
AS til 20%

✓Oppgradering av 
Heimly Pensjonat 

✓Levering av Future of
The Fjords

✓Kontrahering av 
Legacy of The Fjords

✓Kjøp av Aurland 
Fjordhotell

✓ARU fusjonerer med Myrkdalen 
Fjellandsby AS

✓Levering av Legacy of The Fjords

✓Investering i Artic Train

2019

2020



Samarbeidsavtale Øyraplassen 14 AS, Norway’s best AS og 
Nasjonalt villakssenter 

Visjon: 

• Unikt, attraktivt og økonomisk berekraftig kultur, 
besøks- og opplevingssenter med aktivitetar og gode 
opplevingar for innbyggarar og tilreisande året rundt.  

• Arena for dialog og samspel der aktørar med interesser 
knytt til villaksen og hans leveområde,  kan presentere 
seg, samlast og formidle kunnskap

Mål: 

• eit heilskapleg besøks- og opplevingstilbod basert på 
villaksen i Lærdal 

• ein internasjonal spektakulær attraksjon, med 
grunnlag for 70 000 besøkande og aktivitet heile 
året.

• ringverknader og stimuli for utvikling av aktivitetar 
og opplevingar i Lærdal, regionen og fylket 



Samarbeidsavtale Øyraplassen 14 AS, Norway’s best AS og 
Nasjonalt villakssenter 

Føresetnader: 

• Eigedomsselskapet er eigd av Lærdal kommune. 

Selskapet handterer dialog med Lærdal kommune i 

høve leige og bruk av areal. 

• Eigedomsselskapet utviklar uteområde og bygg 

utanom utstillingar 

• Utstillingar vert utforma i tråd med forprosjektet, 

med unntak av areal leigd av Lærdal kommune. 

• Norway’s best AS leiger areal hjå ØP 14 

• NVS inngår leige og driftsavtale med Norway’s best 

AS



Samarbeidsavtale Øyraplassen 14 AS, Norway’s best AS og 
Nasjonalt villakssenter 

Finansiering: 

• Eigenkapital frå kvar av partane Norway’s best 

AS og Nasjonalt villakssenter 

• Norway’s best AS - leasing av utstillingselement 

• Støtte eller tilskot frå offentlege og/eller private 

aktørar. Partane samarbeider om å få denne 

delen så stor som muleg. 

• Lån



Verknader og ringverknader

• Nye heilårs arbeidsplassar (direkte knytt til Villakssenteret)
• Eigedomsselskapet Øyraplassen 14 (1 - 2 årsverk)

• Nasjonalt Villakssenter (2 – 3 årsverk)

• Norway’s best AS (9 – 11 årsverk)

• Ringverknader
• Auke i innbyggartal

• Auke i sysselsettinga

• Auka omsetting i næringslivet 
(både reiselivsretta og anna primærnæring)

• Meir attraktiv stad å bu og arbeide



Vegen vidare
• Detaljprosjektering – frist 10. juni

• Løysingar utstilling 

• Sikrare budsjett 

• Felles arbeid med fullfinansiering

• Servering og vising av laksar juni 
2021 – kva kjem i 2022

• Anbod på løysingar – deler/heile –
bruk av lokale leverandørar 2021-
2022

• Gjennomføring, realisering 
• Trinn 1 2022 – biologi og fiske

• Trinn 2 2023 – interessemotsetnader 
og framtid

https://indd.adobe.com/view/712e858a-8404-45f9-a860-
e42f8f86a449

https://indd.adobe.com/view/712e858a-8404-45f9-a860-e42f8f86a449





