
Arbeidsplan for 2009 

Kultiveringsarbeidet 
Numedalslågen Elvelag eier formelt stamfiskehuset på Persplass og klekkeriet på Grini. På 
Persplass leies tomt, mens på Grini er tomten forært laget. Det er elvelaget som formelt står 
ansvarlig for kultiveringen og betaler reelle utgifter, men medlemmer fra Lardal jeger og fisk og 
Lågens framtid har de senere år overtatt det meste av det praktiske arbeidet. I f.eks. 2007 har disse 
registrert over 1000 dugnadstimer. Elvelaget godtgjør kjøring. Engasjementet fra 
rettighetshaverhold har de siste år vært lavt rundt praktiske gjennomføringen. Det nye 
kultiveringsutvalget bør gjøre noe med det. 

 
Innkommet sak til årsmøtet fra Rune Gutterød: ”Det gjøres åpning for at kultiveringsutvalget kan 
ha medlemmer som ikke er rettighetshavere. Vi må ta vare på disse ildsjelene. Hvordan videreføre 
dagens frivillige engasjement rundt kultiveringen fra ikke-rettighetshavere?” 

 
Styret ønsker selvfølgelig at engasjementet fra frivillige videreføres og foreslår ansvar- og 
arbeidsfordeling mellom forvaltningslagets styre, forvaltningslagets kultiveringsutvalg og Lågens 
framtid/Lardal JF som følger: 
 
Forvaltningslaget v/ styret vil ha det formelle ansvaret for kultiveringsarbeidet. Laget utarbeider 
nødvendig søknader om tillatelser til stamfiske, stryking og utsetting. Forvaltningslaget dekker 
kostnader til nødvendig utstyr samt kjørehonorar til dugnadsgjengen. I tillegg kjøpes 2 årskort på 
et av valdene i Lågen som en oppmuntring til dugnadsgjengen. Den daglige driften av klekkeri og 
stamfiskehus samt stamfiske gjennomføres av Lardal jeger og fisk i nært samarbeid med Lågens 
framtid. Forvaltningslagets eget kultiveringsutvalg bistår dugnadsgjengen fra Lågens framtid og 
Lardal Jeger og fisk i det praktiske arbeidet.   

Oppfølging av desinfiseringsstasjoner 

Dette kan gjøres i form av en skriftlig påminning om kravet om desinfisering. Mange stasjoner er 
allerede etablert. 

Informasjon til medlemmene 

For å gjennomføre en rasjonell informasjonsspredning til alle, foreslås at årsmøtepapirer og annen 
medlemsinformasjon på mange sider, legges ut som digitale filer på nettet. Dette vil spare en del 
arbeid og porto.  

Selve innkallingen til årsmøtet sendes skriftlig pr post. Her informeres det om at de som ikke har 
tilgang til nettet verken på den ene eller annen måte, kan ringe og få tilsendt alle papirene i posten. 
Det opprettes et nytt domene som denne informasjonen legges ut.  

Ivareta rettighetshavernes interesser ved høringer og øvrig kontakt fra det 
offentlige 
Høring for vannforvaltningsplanen for Numedalslågen har for eksempel frist 15/7. 

Fangstrapportering 
Fangstrapportene utgjør det viktigste datagrunnlaget for forvaltning av laksen i Lågen. Det er 
derfor viktig at rapporteringen blir mest mulig korrekt. I h.t. § 7 skal laget samle inn statistikk over 
oppfisket kvantum. Fylkesmannen kontaktes for samordning.  



Punkter rundt fangsrapportering til diskusjon: 
• Hvis vi skal gjøre fangsrapporteringen, forutsetter det at vi får finansiering til dette 

fra Fylkesmannen slik at dette i det minste går i null. 
• Det må først gjøres en kartlegging av gjeldende rapporteringsenheter (vald). 

Endringer i rapporteringsenhetene må deretter meldes uoppfordret inn til laget. 
• Det må oppfordres til at flest mulig rapporterer pr internett og helst også fortløpende 

gjennom sesongen. Fangsten rapporteres som enkeltfisk. 
• Årsmøte kan vedta et purregebyr for manglende innrapportering for å forhåpentlig 

få ting til å gå lettere. For eksempel kr 500. 

Gytebestandsmål 
Det viktigste grunnlaget for regulering av fisket framover, vil være det såkalte gytebestandsmålet. 
Med gytebestandsmål menes det antall hunner som skal til for å produsere nok yngel for å utnytte 
elvas produksjonsevne pluss en sikkerhetsmargin. NINA har utarbeidet gytebestandsmål for Lågen 
som vi mener er alt for stort. Vi ønsker derfor å beregne et forhåpentlig mer riktig 
gytebestandsmål ut fra det vi har av lokal kunnskap. 

Skjellprøver 
Numedalslågen elvelag har siden 2003 organisert innsamling av skjellprøver bl.a. for å overvåke 
innslaget av rømt oppdrettsfisk. Det er viktig at forvaltningslaget viderefører dette. 

Kontingentinnkreving   
Som det går fram av budsjettet, vil det meste av kontingenten gå til styrking av laksestammen i 
Lågen gjennom kultivering. 

� Det kjøpes inn et fakturering- og regnskapsprogram  

� Det innhentes først en oversikt over sameier og lag som vil betale felles i 
henhold til medlemmenes andel. Dette vil innebære en forenkling. 

� Manglende innbetaling følges opp etter bestemmelsene i Inkassoloven 

Økonomi 
Egenkapital på kultiveringskontoen var 1/1 09 kr 103 926. Restbeløpet på kultiveringskontoen 
overføres forvaltningslagets konto når denne er opprettet. Det er søkt om tilskudd fra Fiskefondet. 
 
Budsjett      
      
Inn  Pr andel  Ut  
Avgift 175 050 150  Kultivering 150 000 
Tilskudd 100 000   Møter 6 000 
    Innkalling, porto 3 000 
 275 050   Web-hotell 550 

    Nettsider 5 000 
    Kontorrek 3 000 
    Sekretær 30 000 
    Regnskap 20 000 
    Norske lakseelver 42 000 
    Gytebestandsmål 13 500 
    Styrets utgifter 2 000 
     275 050 

 



 


