Lågens Framtid

- en interesseorganisasjon for Numedalslågen

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet 17.03.2016
Antall frammøtte:

18 personer

Møtested:
Møtedato:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Thor Heyerdahl Videregående Skole. Kantina 2. etg.
17.03.2016
Kl. 19:00 – 21:30
Sverre Lysnes
Dag Evertsen

Arild Jacobsen ønsket velkommen til kombinert årsmøte og medlemsmøte, som i stor grad dreide seg
om de allerede igangsatte aktivitetene i organisasjonen. Sverre Lysnes ble valgt til møteleder og
loset forsamlingen gjennom årsrapporten som beskrev aktivitetene i Lågens Framtid i året som gikk.
Det var ingen innvendinger til dagsorden.
Årsmøteprogram:

Valg av møteleder
Årsmelding
Regnskap og budsjett
Kontingent
Valg av styre og valgkomité
Innkomne saker

Årsmeldingen
Lågens Framtid har avholdt 1 medlemsmøte, 1 årsmøte og 3 styremøter. Medlemstallet for 2015 var
104 medlemmer.
Regnskapet
Regnskap med et overskudd på kr. 26.617,57 samt nytt budsjett for 2016 ble vedtatt uten
kommentarer.
Fastsettelse av kontingent
Kontingenten for 2017 ble vedtatt som foreslått av styret og beholdt uendret fra 2016, dvs. kr. 150,Valg av styre og valgkomite
I alt 4 personer i styret var på valg i år. Frode Andersen, Jon Pettersen og Sverre Lysnes ble
enstemmig valgt til 2 nye år. Leder av Lågens Framtid, Arild Jacobsen, ble gjenvalgt for ytterligere 1
år. Med unntak av leder, som er valgt direkte av årsmøtet, konstituerer styret seg selv på første
styremøte. Valgkomiteen ble foreslått beholdt som sist, med Dag A. Askeland som leder, og Sigvald
Sondresen som medlem. Dette ble bifalt av årsmøtet.
Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet ble hevet ca. klokken 19.25
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Medlemsmøte:
Medlemsmøteprogram:

Håkon Torsvik om beredskapsarbeid i Numedalslågen
«Fjellfiske etter laks» v/Frode Andersen
Utlodning

Sykdomskontroll og beredskap i Numedalslågen v/Håkon Torsvik
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vestfold ved Geving har ønsket å få til økt beredskap på vassdrag
med naturlige laksestammer. Det er også et uttalt ønske i fra Miljødirektoratet at det utarbeidet
vassdragsvise kultiveringsplaner og nasjonale beredskapsplaner for alle lakseførende vassdrag.
NMBU har mye grunnforskning og spesialisert forskning rundt laksesykdommer, gentikk og
diagnostikk og tanken bak dette prosjektet er at både Lågens Framtid samt Forvaltningslaget
sammen med NMBU kan arbeide for å styrke denne beredskapen. Dette kan gjøres gjennom ett
felles prosjekt hvor NMBU kan bidra med sin kompetanse på beredskap og logistikk/prøvetagning og
at miljøet i og rundt Numedalslågen får tilført kompetanse og nødvendig opplæring/innføring i selve
prøvetagningen på utvalgte fisk og innsendelse av prøver til laboratorier ved f eks NMBU eller
Veterinærinstituttet. Jeg ser for meg at vi først nedsetter skisser og lager protokoller og så begynner
med å samle inn data (prøver i fra fisk) i småskala prosjekt, etablerer rutiner for dette og også
beskriver protokoller og tenkte scenarioer ved ulykker, sykdomsutbrudd og industriforurensning etc.
og at det lages dokumentasjon for dette som grunnlag for beredskapsplanen. Fangst og
innsamling av oppdrettsfisk blir også en viktig del i en slik plan. Geving sin gevinst i dette er at NMBU
sammen med Lågens Framtid og Forvaltningslaget fremstår som bidragsyter til vassdragsvise
kultiverings og beredskapsplaner og at dette blir informert om, og formidlet oppover i systemet mot
departement og direktorat. Samlet blir dette en vinn-vinn situasjon. Det er viktig å ha i mente her at
det er tunge miljøer i Norge, Veterinærinstituttet, Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk Institutt for
Naturforvaltning som også jobber med slike planer og vi må henge oss på disse miljøene og tilpasse
oss dette/disse i fremtiden.
Fylkesmannen i Vestfold har i samtaler med NMBU lagt frem ønske om å få etablert et
beredskapssystem basert på samarbeid med lokale krefter i og rundt vassdraget.
Det er søkt prosjektmidler fra Miljødirektoratet og svar ventes å foreligge våren 2016.
Det bør innarbeides logistikk og kompetansehevning på prøvetagning sammen med lokale krefter.
Samkjøring med Mattilsynets beredskapssystem, tilsyn og protokoller på listeførte sykdommer.
Tilpasse beredskapssystemet med/til de forventede fremtidige nasjonale planer om vassdragsvise
kultiveringsplaner, genbank og sykdomsberedskap.

«Fjellfiske etter laks» v/Frode Andersen
Frode tok oss med på et par av hans fisketurer i Finnmark sommeren 2015. Frode fisker aller helst
med enhånds fluestang og «tørt». Med flotte bilder fra storslagen natur og flotte opplevelser innerst
på Børselvfjellet og fra Stabburselva i Porsanger beskriver Frode enhåndsfiske med tørrflue etter
små-, og mellomlaks i nærmest urørt natur. Han viste også noen bilder fra fjordårets sesong i
Numedalslågen, fra Utklev og Bårnes-valdene hvor hvor det tidvis ble tatt fin fisk på flue.
Eventuelt:
Intet
Medlemsmøtet ble avsluttet med trekning av mange flotte gevinster, sponset av Skitt Fiske og
Villmark og Fritidseffekter. Loddsalget innbrakte kr. 2.770,Medlemsmøtet ble hevet ca. klokken 21.30.
Referent; Dag Evertsen 18.03.2016
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