Lågens Framtid
- en interesseorganisasjon for Numedalslågen

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet 24.03.2011
Antall frammøtte:

28 personer

Møtested:
Møtedato:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Sønnico AS, Elvevn. 28, Larvik.
24.03.2011
Kl. 19:00 – 22:00
Dag A. Askeland
Dag Evertsen

Arild Jacobsen ønsket velkommen til kombinert årsmøte og medlemsmøte, som i stor grad dreide seg
om de allerede igangsatte aktivitetene i organisasjonen. Dag A. Askeland 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:
9
9
9
9
9
9

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

Årsmeldingen
Lågens Framtid har avholdt 2 medlemsmøter, 1 årsmøte og 5 styremøter. Medlemstallet for 2010 var
124 medlemmer.
Regnskapet
Regnskap med et underskudd på kr. 41577,41 samt nytt budsjett for 2011 ble vedtatt uten
kommentarer.
Fastsettelse av kontingent
Kontingenten for 2012 ble vedtatt som foreslått av styret og beholdt uendret fra 2011, dvs. kr. 150,Valg av styre og valgkomite
I alt 4 personer i styret var på valg i år. Dag O. Evertsen, Leif Eriksen og Morten Kvammen 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’s nåværende leder, Dag A. Askeland, ble foreslått som leder av
valgkomiteen også for neste år, og Sigvald Sondresen ble foreslått som nytt medlem. Dette ble bifalt
av årsmøtet.
Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.

Det ordinære årsmøtet ble hevet ca. klokken 19.30
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Medlemsmøte:
Medlemsmøteprogram:
9 Status fra kultiveringsarbeidet
9 Laksefiske på Island v/Jaran Gustavsen
9 Utlodning
Status kultiveringsarbeidet v/Arild Jacobsen & Bjarnulf Helgeland.
Strykingen av stamfisk i november i fjor gikk meget bra og ca. 140.000 rogn ble fraktet til klekkeriet på
Grini. På grunn av ekstrem kulde i november/desember, fikk vi problemer med vanntilførselen, og
vannpumpen måtte byttes. Reserve vanntilførsel måtte derfor benyttes i en kort periode.
Etter at ca. 5000 døde rognkorn er plukket ut, og ca. 5000 rognkorn måtte destrueres pga. sykdom
(IPN) og ca. 2000 pga. rogn fra kultivert fisk ble fjernet, er det p.t. ca. 128.000 rognkorn igjen i karene.
Vaskingen av rogna gikk meget bra, og det er større overlevelse enn tidligere. Yngelen vokser også
raskere enn tidligere, og vi må kanskje begynne å fore yngelen før utsetting. Det er derfor å håpe at
mildværet fortsetter, slik at bekkene blir tidlig klare for yngelutsetting. Aktuelt tidspunkt for
yngelutsetting kan være lørdag 23. april, 30. april og 7. mai. Det ble også snakket om mulig prosjekt
med otolittmerking. Dette kan startes innen kort tid til en rimelig penge, men vil koste relativt mye når
otolittene skal undersøkes etter 4-5 år. (Krever ekspertise og mye penger.) Dette kan gi svar på hvor
stor andel av utsatt fisk som kommer tilbake til elva. Prosjektet med nytt klekkeri ved Naugsevja har
p.t. stoppet litt opp, blant annet på grunn av lite engasjerte grunneiere. Leder av Brufossfisket,
Gunnar Henning, er valgt inn i kultiveringsgruppa til forvaltningslaget, fra og med i år. Han er både
ivrig og engasjert når det gjelder Lågen, laks og kultivering. Det kan være veldig positivt for vårt
arbeid videre.
Etter en ¾ times pause med servering av pizza, brus, kaffe & jubileumskake startet det ordinære
medlemsmøtet.

Laksefiske på Island
Jaran Gustavsen har i flere år vært på Island for å fiske laks i elva Midtfjardara. Han viste bilder fra en
liten og idyllisk elv, med små brekk og kulper, der laksen stod lett synlig i det ekstremt klare vannet.
Dette gav også store utfordringer med tanke på å overliste laksen. Det åpne og karrige landskapet
krevde at man måtte smyge seg innpå elva, for i det hele tatt å få laksen interessert i fluene. Spesielt
spennende er det da å fiske med en 10 fot sekserstang og en hitch tube. Islendingene fisker veldig
aktivt, og fisker seg gjennom alle vannlag – med flyteline (!) og med varierende tyngde på fluene.
Dette er kanskje litt uvant for oss nordmenn, men det gir definitivt resultater. Små wolfram tuber som
Collie Dog sort & sølv og litt rev, eller Frances trebler i størrelse 18 gav gode fangster. 12 fisk på to
timer i samme høl på hitch er et eksempel! Bytte av taktikk og flue førte ofte til hugg. 4-5 timers
vandring gjennom en canyon med spennende stryk og kulper, der du kunne telle opp til 90 fisk i en og
samme høl får en fiskehungrig nordmann til å bli forelsket! Junifisket med en ni fot femmerstang og
fisk med snittvekt på rundt 4 kilo er litt over middels spennende – særlig når du får muligheten til å
lande 38 laks på 3 fiskedager! For Jaran Gustavsen er drømmen om tørrfluefiske etter laks fullendt i
denne lille, fantastiske elva Midtfjardara på Island.
Medlemsmøtet ble avsluttet med trekning av mange flotte gevinster, sponset av Skitt Fiske, Sønnico
Installasjon og Villmark Fritidseffekter. Loddsalget innbrakte kr. 4140,Medlemsmøtet ble hevet ca. klokken 22.00.

Referent; Dag Evertsen 25.03.2011
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