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ARBEID  
Det er elvelaget som formelt står ansvarlig for kultiveringen og betaler reelle utgifter, utarbeider 
nødvendig søknader om og står ansvarlig for stamfiske, stryking og utsetting. Medlemmer fra 
Lardal jeger og fisk og Lågens framtid (LF) har de senere år overtatt det meste av det praktiske 
arbeidet som gjennomføres på dugnad. Elvelaget godtgjør kjøring. I tillegg ble det sist år kjøpt 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. Jørn Lindseth i Lardal kommune har bistått arbeidet.  

Vi vedlegger LFs fyldige rapport fra arbeidet og kommer her bare med enkelte tillegg.  

KLEKKERIET VINTER OG VÅR 2008 
I tillegg til det som er nevnt i LFs årsrapport, kan nevnes at yngel fra en klekkerenne måtte 
startfores. Dette skyldtes at varme fra kjøleaggregatet fremskyndet utviklingen i den nærmeste 
klekkerenna. Denne klekkerenna er ikke i bruk vinteren 2008/09. 
 

UTSETTING 
Florelva ble det ikke satt i på grunn av at vi manglet nøkkel. Garilla ble ikke satt i etter samtale 
med de som bodde langs. Elva går “ tørr”  enkelte somre. 
 
 Antall sekker Antall 
Daleelva 6 21000 
Floreelva 0 0 
Haugselva 6 21000 
Haukern 
(Herlandselva) 1 3500 
Herlandselva 14 49000 
Gavelstadelva 1 3500 
Rimstadelva 1 3500 
Skjæråsbekken 3 10500 
Farmenelva 2 7000 
Garilla 0 0 
Sum 34 119000 
 

El-fiske - 08 
Overlevelsen av utsatt yngel ble undersøkt i Rimstadelva, Farmenelva, Haugselva, Skjæråsbekken, 
Herlandselva. Rimstadelva ble undersøkt ved Søndre Odberg og ved Rimstad. På begge lokaliteter 
ble det kun fanget en lakseunge. Særlig ved Søndre Odberg var det imidlertid svært høy tetthet av 
ørretunger av årets årgang. Dette tyder på at det er sjøørret som har gytt her. Det betyr at gytefisk i 
hvert fall enkelte år kan ta seg opp fossen ved Rimstad. Rimstadelva utgår derfor som 
utsettingslokalitet. Også i Farmenelva ble det gjenfanget lite laks. Her var fangsten preget av ørret 



 
 
   

Side 2 

av en lengdefordeling som er typisk for bekkeørretvarianten. Også denne bekken utgår derfor som 
utsettingslokalitet. 
 
I Haugselva ved Hvarnes, derimot, var det som vanlig høye tettheter av laks. Det samme var 
gjeldende for Skjæråsbekken og Herlandselva. Det er utarbeidet en egen rapport fra el-fisket. 
 
Igjen viser kontrollfiske at kultiveringsgruppa gjør en svært god jobb med å få fram lakseyngel av 
god kvalitet og på den måten bidra til et verdifullt supplement til den naturlige produksjonen av 
laks i Lågen.  
 

 
 

STAMFISKE HØSTEN 2008 
Lågens framtid har beskrevet stamfisket i Lågen i sin årsrapport og Grunneiernes fiskeforening for 
Andebu og Hedrum for stamfisket i Hagnesvassdraget. 
 
Vi har fanget to merket laks under stamfiske i Numedalslågen i helgen 19 og 20 oktober. De var 
på. 3 kg. og  60 cm. 3,5 kg. og 65 cm. Begge var merket Drammensmolt utsatt i Drammenselva, 
Døvikfoss den 11.05.06 og den var da 17 cm og 16 cm lange. 

STRYKING, INNLEGGING AV ROGN OG ROGNPLANTING 

Rogn fra en hunn måte destrueres en stund etter innlegging etter anbefaling fra veterinær. I tillegg 
har rogna fra en kombinasjon av Lågalaks samt et par Hagneslaks vist unormalt stor dødelighet. 

     
Arild Jacobsen under utsettingen i Rimstadelva våren 2008. Fisken settes forsøksvis ut 5 og 5 av gangen. 
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Som et forsøk er det lagt ut nybefruktet rogn 
fra en hunn (ca 5000 stk) i Floreelva høsten 
2008. Halvparten ble fordelt på 4 Vibert-bokser 
(tegning) og andre halvparten på åpne 
gytegroper.  

ÅRSRAPPORT FRA 
HELSETJENESTEN 2008. 
 
Det har vært utført to besøk i 2008, ett i 
forbindelse med utsetting av yngel og ett i 
forbindelse med stamfiskkontroll. Det har ikke vært oppdaget spesielle helseproblemer ved 
klekkeriavdelingen. Det var nødvendig å startfore noe av yngelen før utsetting kunne foretas. 
Dødeligheten på yngelen har vært på akseptabelt nivå. 
 
Stamfiskkontrollen besto av obduksjon og prøvetaking av all stamfisken mht. furunkulose og 
BKD. En fisk fikk påvist svømmeblæresarkom (svulst i svømmeblæra), og rogna ble anbefalt 
destruert. Bortsett fra dette og parasittinfeksjoner, ble det ikke påvist andre sjukdommer ved 
stamfiskkontrollen. Totalt ble det undersøkt 46 stamfisk, 38 fra hovedvassdraget (19 hunner og 19 
hanner), og 8 fra Hagnesvassdraget (4 hunner og 4 hanner). 
  
Det ble i 2008 satt ut ca 119 000 yngel i Lågen. 
        For Helsetjenesten 

         
        Line Mørch, Tilsynsveterinær.  

ØKONOMI 
Det er søkt om tilskudd fra fiskefondet som administreres av Fylkesmannen til inndekking av 
saksutgifter rettighetshaverne har hatt i forbindelse med bruksordningen som jordskifteretten har 
gjennomført. Vi fikk 92.000 kr. I stedet for å betale disse pengene ut til alle rettighetshaverne i 
henhold til deres respektive andel, for så å kreve inn kultiveringsavgften har vi for enkelthets 
skyld latt disse pengene bli stående på kultiveringskontoen. Rettighetshavernes bidrag til 
kultiveringen 2008 blir dermed kr 92.000. De siste årene har rettighetshavernes bidrag ligget 
mellom 50-60.000 kr. 
 
Vi har fått støtte fra Odd Gledisch-fondet og Haldor Viriks legat med kr 5.000 fra begge. I tillegg 
Lågens Framtid, Åbyfoss andelslag og Bommestad fiskelag betalt inn til sammen kr 2 339. 

 
Når det gjelder de ekstra utgiftene til møteutgifter og porto, er disse knyttet til innkalling og 
avholdelse av det konstituerende møtet i Numedalslågen forvaltningslag. De lavere 
veterinærkostnadene i forhold til budsjettet skyldes at vi ikke enda har fått regning på analysene 
av stamfiskene foretatt høsten 2008. I posten ”drift og tilsyn kultivering”  inngår kjørehonorar til 
dugnadsgjengen samt til T Aschem fra Skien som har bistått i forbindelse med startforingen. 
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Regnskap og budsjettrapport, kultiveringsgruppa, 2008 
     

Inntekter: Resultat 2008 Budsjett 2008 Resultat 2007 
Kultiveringskontigent -2 339 -3 000 -54 447 
Tilskudd -102 000 -100 000 -134 790 
Renter -410 -300 -323 
Sum inntekter -104 749 -103 300 -189 560 

     

Utgifter:    
Drift og tilsyn kultivering 21 065 15 000 0 
Elektrisitet 16 708 22 000 21 382 
Leie av grunn 1 000 1 000 1 000 
Vedlikehold, utbedringer stamfiskehus 0 0 0 
Reparasjoner/vedlikehold klekkeri 7 864 10 000 0 
Brønnboring klekkeri, vannkjøling, yngelforing 0 0 84 713 
Telefonutgifter 0 200 0 
Adm, regnskap, yngekontroll 19 500 20 000 15 950 
Kjøring 2 438 3 500 3 414 
Medikamenter 504 1 000 738 
Kultiveringsmøte 4 744 5 000 5 123 
Veterinærkostnader, Veterinærinstituttet 16 536 50 000 46 844 
Møtekostnader 4 140 0 0 
Medlemskontigent Kultiv. Forening 300 300 300 
Porto 5 450 3 000 0 
Kontorrek., trykk 4 058 2 000 0 
Diverse utstyr * 5 477 500 0 
Bankgebyrer 148 250 216 
SUM 109 931 133 750 179 679 

     
Resultat 5 182 30 450 -9 881 
     

Balanse   1/1 2008 
     
Bank -104 926  -109 108 
Kortsiktig gjeld 1 000   
Sum eiendeler -103 926  -109 108 

     
Egenkapital 01.01.08 -109 108  -99 227 
Resultat 5 182  -9 881 
Egenkapital 01.01.08 -103 926  -109 108 

    
    
* Diverse utstyr:    
Klekkebokser, UNIFOB 1 250   
Utsettingssekker Afu plast 4 158   
Utsettingsutstyr 69   
Diverse nødvendig forbruksutstyr 5 477   
 


