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Arbeidsplan 2011 for Numedalslågen forvaltningslag 

 

 Videreføre dagens kultiveringspraksis i samarbeid med Lardal jeger og fisk og 

Lågens framtid. Arbeide videre med planen for etablering av nytt klekkeri ved 

Daleelva. 

 

 Oppfølging av desinfiseringsstasjoner 

 

 Informasjon til medlemmene. For å gjennomføre en rasjonell informasjonsspredning 

til alle, foreslås at aktuell medlemsinformasjon legges ut på lagets hjemmeside: 

http://www.lagenlaks.no/.  

 

 Ivareta rettighetshavernes interesser ved høringer og øvrig kontakt med det 

offentlige 

 

 Fangstrapportering. Videreføre arbeidet med å registrere fangsten i Lågen. Dette 

antas finansiert av Fylkesmannen. Fangstrapportene er det viktigste grunnlaget for 

regulering av fisket. For å forhåpentlig kunne redusere antall manglende 

rapporteringer, vil en liste over de som ikke rapporterer oversendes Fylkesmannen. 

FM kan da stenge disse strekningene for fiske i 2012. Fangsten må minimum 

rapporterers en gang midt i sesongen og ved sesongslutt. Det er imidlertid et ønske at 

alle så langt som mulig rapporterer fangst fortløpende over internett. 

 

 Foreta midtsesongsevaluering basert på rapportert fangst og eventuelt innføre 

innskrenkninger i fisket i h.t. forhåndsavtalte handlingalternativer. 

 

Handlingsalternativene må avtales med Fylkesmannen når de nye forskriftene 

kommer.  Vi vil øke terskelen for i innføre innskrenkninger, siden vi allerede har 

innskrenket med 30% i forhold til 2009. Vi vil foreslå følgende reguleringer:  

- Handlingsalternativ 1: 30-40 % under gytebestandsmålet 

en ekstra fredningsuke ned for Holmfoss (stopp 13. august) og for 

kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 31) fredning av all hunnlaks opp for 

Holmfoss fra 15. august. 

- Handlingsalternativ 2: Mer enn 40 % under gytebestandsmålet:  

2 ekstra fredningsuker (stopp 6. august) ned for Holmfoss og kulturhistoriske 

fisker (fiske t.o.m. uke 30), fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 

15. august samt en uke fredning (stopp 24. august). 

- Handlingsaltertiv 3: Mer enn 30% over gytebestandsmålet. 

en ekstra fiskeuke ned for kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 33), 

kvotebestemmelsene i sportfisket oppheves  

 

 Fortsette arbeidet med å samle inn skjellprøver for bl.a. å overvåke innslaget av rømt 

oppdrettsfisk. Det er viktig at forvaltningslaget viderefører dette. Vi har tidligere som 

en del av de konsesjonspålagte reguleringsundersøkelsene, fått 12 000 kr i tilskudd fra 

Numedalslaugens brugseierforening (NLB). Dette tilskuddet vil antakelig bortfalle. 

http://www.lagenlaks.no/
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Dermed blir honoraret til innsamlerne redusert, men vi håper at fiskerne likevel ser 

nytteverdien av dette arbeidet og vil fortsette prøvetakingen. 

 

 I lys av mindre gytebestand de senere år og krav til å dokumentere oppnåelse av 

gytebetsandsmålet, kontrollere at produksjonen opprettholdes gjennom yngeltellinger 

med el-fiske og not. Dette arbeidet er siden 2003 finansiert av NLB som en del av 

reguleringsundersøkelsene. I og med at det pålagte undersøkelsesprogrammet nå er 

ferdig, må vi regne med at finansieringen fra NLB bortfaller. Vi forutsetter at dette 

arbeidet i videre finansieres gjennom tilskudd fra Fylkesmannens fiskefond.  

 

 Følge opp prosessen rundt revisjonen av reglementet for vannkraftreguleringen av 

Lågen i 2011. Det skal avholdes et medlemsmøte der vannføringen er tema. 
 


