
 

 

Protokoll fra årsmøte i Numedalslågen forvaltningslag 
Tidspunkt:   Mandag 18. 03. 2013 kl 1900.   
Sted:     Granborg forsamlingshus, Odberg    
Til stede: 37 stk (se vedlegg) 

Saker:          

1. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste samt registrere fremmøtte 

2. Velge møteleder: Asle Granerød 

3. Velge protokollfører: Ingar Aasestad  

4. Velge 3 personer til tellekorps: Erling Foyn, Bjørn Bergene, Arne Solem 

5. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen: Pål Næss Holm, Lars 
Kristen Eikenæs  

6. Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap. 

Under ”Erfaringer med fiskeregler 2012”, ble etter innspill fra Lars K Eikenæs, følgende slettet:  
 
”Grunnen til gipen den gang fikk kvote på 400 kg, var fordi dette var en kvote eierne hadde pålagt seg selv og som det 

således ble regnet med at de ikke hadde noe i mot. Det bryter imidlertid med jordskiftedommens bestemmelser om at 

alle skal rammes forholdsvis likt. Det vil derfor bli arbeidet for at gipene skal få følge det samme kvoteregimet som 

flåte og mælkast framover. Kvotene på teinene ble innført før jordskiftedommen og vil dermed måtte reguleres med 

tilsvarende rate som det øvrige fisket og vil således fortsatt ha sin egen kvote. ” 

 

Følgende ble lagt til i stedet:  
 
”Bakgrunnen er at da teinefisket i Kjærra ble gjennopptatt i 1992 og fikk ei kvote på 500 kg , ble det inngått en høyst 

uformell avtale at gippene og mælkastet skulle være solidariske.Det største argumentet var at det kom enda et fiske til 

i fossene og for å hensynta sportsfiske i den øvre del av lågen , ville vi begrense fangstene noe som ble oppfattet 

positivt blant sportsfiskere. 
  
Og som takk for det kom det i 2007 en forskrift fra fylkesmannen om at også Eidegippen. Rauberggippene og 

Grinigippen skulle reguleres med kvote på 450 kg . I praksis så er det bare Gringippen som har fisket noe av 

betydning de siste årene, takket være gunstig vannføring, for som alle andre kulturhistoriske fisker så er det også 

vannstand som regulerer den. Rauberggippen har vært ute 2 ganger siden 1997, sist gang i 2006 da det ble dårlig 

utbytte. Eidegippen har nesten ikke vært i bruk. Lars K Eikenæs mener det bør være lik praksis for alle 

kulturhistoriske fisker” 

 

For øvrig ble årsmelding og regnskap vedtatt uten endringer. 

 

7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag  

Til arbeidsplanen under punktet informasjon til medlemmene, ble vedtatt lagt til: Vurdere å 
gjennomføre medlemsmøte etter endt sesong. 

8. Fastsette årsavgift. Styret foreslår kr 150 pr andel. Vedtatt. 

9. Velge leder med vara og 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer (for 2 år).  



 

10. Velge en revisor med personlige varamedlem for to år 

Revisor: 

 

Valgkomiteens 

forslag 

Vara Valgkomiteens 

forslag 
 

Jacob Schjerven,   Lardal -   

ikke på valg 

  

Sølver Sjulstad – ikke på valg 

 

 

Jan Roger Fevang, Larvik -   

på valg 

 

gjenvalg 

 

Olav Nordheim – på valg 

 

gjenvalg 

 

11. Velge ett medlem med personlige varamedlem til valgkomité for 3 år 

Valgkomite Valgkomiteens 

forslag 

Vararepresentanter Valgkomiteens 

forslag 
 

Kjell Arne Hagen, Lardal - på 

valg 

 

Brede Halvorsen 

 

Per Øyvind Berg – på valg 

 

gjenvalg 

 

Lars Kristen Eikenæs, Lardal– 1 

år igjen 

  

Elisabeth Holtan – 1 år igjen 

 

 
Dag Fredrik Eftedal, Larvik –  

2 år igjen 

  
Lene Gjønnes – 2 år igjen 

 

 

12. Vedta eventuell godtgjøring til tillitsvalgte 

 Møter som varer hele dagen godtgjøres med kr 1000,- 

 Kjøregodtgjørelse etter Statens satser 

 

13. Fordele drivgarnsfisketillatelser: Søknad må være oss i hende innen 14/3. 

Følgende hadde søkt: Sjulstad, Hvarnes/Odberg, Holm/Gjone, Lunde, Stubberød, Hovland Idu-
fisket. 

Det ble foretatt trekning og følgende ble trukket ut: Holm/Gjone og Stubberød 

Styret Valgkomiteens 

forslag 

Vararepresentanter Valgkomiteens 

forslag 

 

Leder: 

Asle Granerud  - på valg 

 

Gjenvalg 

 

Arne Lindsverk – på valg 

 

Ole Petter Skjerven 

Øvrige styre: 

 

Gunnar M Henning, Lardal – på 

valg 

 

 

Bjørn Ruberg 

 

 

Trygve Trovik – på valg 

 

 

gjenvalg 

 
Per Gunnar Sjulstad, Lardal – 

 ikke på valg 

  
Egil Anton Steinsholt –  

ikke på valg 

 

 

Olaf Holm, Larvik –på valg 

 

gjenvalg 

 

Aud Moe  - på valg 

 

gjenvalg 

 

Geir Jespersen, Larvik – 

 ikke på valg 

  

Erling Olav Tvedten –  

ikke på valg 

 

 



 

Til valget ble det for øvrig bemerket at vedtetktne sier at styrets skal ha peronlige varamenn. I stedet 
burde det velges varamenn i prioritets rekkefølge. Det bør vurderes å kjøre en prosess for å få endret 
vedtektene på dette punkt. Samtidig kunne fristen for å avholde årsmøtet utsettes til utgangen av mars 
og frist for innkomne saker innen utgangen av februar. 

 

 

 

Lars Kristen Eikenæs 

 

 

 

 

 
Pål Næss Holm 

 

Asle Granerud 
leder 

 Ingar Aasestad 
sekretær 

 

Til stede: 

Gynnar Myhre Henning Tor Kristen Røsholt 
Per Gunnar Sjulstad Lars K Eikenæs 

Geir Jespersen Hans J Kvist 

Olaf Holm Inge Solberg 

Hans Bjørk Arne Solem 

Olaf Rimstad Amund Sivertsen 

Lars Chr Iversen Bjørn Brathagen 

Erling Foyn Knut Lunde 
Olav Nordheim Oddvar Duvholt 

Aud Elisabeth Moe Arve Vestrum 

Knut B Holm Erling Olav Tvedten 

Ole Johan Bjørnøe Tor Bjørvik 

Even B Evensen Ingar Aasestad 

Anne Irgens Nielsen Asle Granerød 

Nils Olav Gjone Hanne Odberg 
Pål Næss Holm  

Andreas H Kvalevåg  

Kjell Anders Gjone  

Amund Ose-Johansen  

Bjørn Ruberg  

Trygve Trovik  

Kjell Arne Hagen  
 


