
Arbeidsplan 

 

 Videreføre dagens kultiveringspraksis i samarbeid med Lardal jeger og fisk og Lågens 

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

 

 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/. Videre skal registeret over medlemmenes e-post holdes 

oppdatert så langt som mulig slik at informasjon kan spres også på den måten. 

 

 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 2011. Fangsten må minimum rapporterers en gang midt i sesongen og ved 

sesongslutt. I tillegg er vi nå pålagt å registrere fangstinnsats (antall fiskedager). 

 

 Foreta midtsesongsevaluering basert på rapportert fangst og eventuelt innføre 

innskrenkninger i fisket i h.t. forhåndsavtalte handlingalterntiver (se årsmelding). 

 

 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 bortfaller fra og med i år. 

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. I budsjettet for 2010 er 

de ekstra kostnadene ved disse undersøkelsene lagt inn i posten ”Sekretær, regnskap, 

gytebestandsmål, nettsider”.  

 

 Følge opp prosessen rundt revisjonen av reglementet for vannkraftreguleringen av 

Lågen i 2011 

 
  

http://www.lagenlaks.no/


NUMEDALSLÅGEN FORVALTNINGSLAG - REGNSKAP 
2009 OG BUDSJETT 2010 

    RESULTAT Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 

    Inntekter: 
   

    Kontingenter -175 050 -176 150 -180 000 

Tilskudd -100 000 -102 878 -100 000 

Tilskudd kultivering 
 

-16 500 -2 000 

Tilskudd fangstrapportering 
 

-79 750 -80 000 

Skjellprøver   -12 000 -3 000 

Sum inntekter -275 050 -387 278 -365 000 

    Kostnader: 
   Styrekostnader (kjøring og utlegg) 2 000 0 2 000 

Kultivering 150 000 111 218 126 700 

Sekretær, regnskap, gytebestandsmål, nettsider 68 500 86 689 100 000 

Skjellprøver 
 

7 234 3 000 

Kontorrekvisita 3 000 3 339 3 000 

Internett 550 624 500 

Porto 3 000 4 500 4 500 

Kjøring 
 

3 741 3 500 

Møtekostnader 6 000 6 868 7 000 

Prosjekt fangstrapportering 
 

75 350 80 000 

Norske Lakseelver kontingent 42 000 43 283 33 000 

Eksterne møter, reisekostnader 
 

1 310 2 000 

Bankgebyr   50   

Sum kostnader 275 050 344 205 365 200 

    Renteinntekter 
 

-189 -200 

    Resultat/ overskudd 0 -43 262 0 

    BALANSE 
 

31/12 2009 
 

    Fordring 
 

1 150 
 Bank   163 848 
 Sum omløpsmidler 

 
164 998 

 

    Sum eiendeler 
 

164 998 
 

    Egenkapital 1.1.2009 
 

-104 926 
 Årets resultat 

 
-43 262 

 Sum egenkapital   -148 189 
 

    Kortsiktig gjeld 
 

-16 809 
 Sum egenkapital og gjeld 

 
-164 998 

  

 


