Lågens Framtid
- en interesseorganisasjon for Numedalslågen

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet 29.03.2012
Antall frammøtte:

18 personer

Møtested:
Møtedato:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Sønnico AS, Elvevn. 28, Larvik.
29.03.2012
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:
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 5 styremøter. Medlemstallet for 2011 var
121 medlemmer.
Regnskapet
Regnskap med et overskudd på kr. 45018,38 samt nytt budsjett for 2012 ble vedtatt uten
kommentarer.
Fastsettelse av kontingent
Kontingenten for 2013 ble vedtatt som foreslått av styret og beholdt uendret fra 2012, dvs. kr. 150,Valg av styre og valgkomite
I alt 5 personer i styret var på valg i år. Frode Andersen, Sverre Lysnes og Kåre Hvarnes ble
enstemmig valgt til 2 nye år. Jon Pettersen ble valgt inn istedenfor Tor Henrik Andersen, som gikk ut
av styret. 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 to saker som årsmøtet tok stilling til:
1. Hvittensand utvalget ble foreslått nedlagt av utvalgets leder, da saken fortsatt står på stedet
hvil. Årsmøtet ville heller at utvalget består et år til og utarbeider en statusrapport som skal
behandles ved neste årsmøte.
2. Styret ba om fullmakt fra årsmøtet til å utrede saken med nytt klekkeri.
Forslagene ble bifalt av årsmøtet.

Det ordinære årsmøtet ble hevet ca. klokken 20.15
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Medlemsmøte:
Medlemsmøteprogram:
Frode Andersen; “Tørrflue etter laks og sjøørret i Finnmark”
Status fra kultiveringsarbeidet
Nytt klekkeri
Utlodning
Etter en ¾ times pause med servering av pizza, brus og kaffe, samt loddsalg startet det ordinære
medlemsmøtet.
“Tørrflue etter laks og sjøørret i Finnmark”
Frode Andersen fortalte, viste bilder og film fra sitt fiske i Finnmark siden tidlig på 1990 tallet.
I en årrekke har Frode kjørt bil opp til Finnmark, og tilbrakt 3-4 uker med noe av det han liker aller
best her i livet; fiske “tørt” etter laks og sjøørret i kjente elver som Stabburselva, lakselv og Altaelva,
for å nevne noen. Stabburselva med kukulpen, som holder en del stor fisk. Naturskjønne omgivelser
der reinsdyr ikke er uvanlig å se. Nattfiske med naturstemninger og lyssettinger. Lakselv med sine
grove lakser, der Frode “perset” med en 14,5 kg laks på flue! Alta elva med “forbygninga”, stang i
klasse 8, 11 fot og et råkjør med en laks på 10 kg Tatt på tørrflua Bomber!
Det store spørsmålet; spiser laksen døgnfluer? Frode opplevde døgnflueklekking der laksen “beita”
døgnfluer! Laksen i finnmark lever gjennomsnittlig 5 år i elva før utvandring, og innsekter er derfor
“naturlig” for laksen. Dette kan tyde på gammel vane og refleks – ikke nødvendigvis fordi laksen er
sulten. Til sammenlikning lever laksen i Numedalslågen 2-3 år i elva før utvandring skjer. Det er mye
sjøørret i Finnmarkselvene. Den er kjent for kontante hogg, og markante utras når den skjønner at
noe er galt! Etter landet sjøørret i Stabburselva på 4,4 kg. I 2011, trodde Frode at persen var nådd –
der tok han feil! Samme dag landet han en nygått sjøørret på 8,0 kg på sone 1 i Stabburselva! Frode
praktiserer C&R i stor grad, dersom fisken ikke er skadet. Farget fisk eller fisk tatt i august settes
helst ut igjen. I august måned er det litt mørkere, men det gir ofte gode naturopplevelser. Frode
konkluderte med at tørrflue etter laks er en særdeles spennende aktivitet i Finnmarkselvene, og hvis
han skulle velge en flue, et mønster, så var konklusjonen soleklar: Bomber tørrflue!
Status kultiveringsarbeidet v/Bjarnulf Helgeland.
Historisk sett så har vi hatt kultiveringsanlegg i Norge siden 1855, der Numedalslågen var en av de
aller første av i alt 8 anlegg! På 1990-tallet ble det mer restriktiv praksis vedrørende utsetting av
lakseyngel. All utsetting forbudt uten spesiell tillatelse. Kultiveringsvirksomhetens hensikt og formål
har vært å sikre bestandens genetiske variasjon, kompensasjon for tapt produksjon etter inngrep,
reetablering og gjenoppbygging, bestandsforskning mot innblanding av rømt oppdrettsfisk samt å
styrke bestanden antallsmessig for å øke mulighetene for fiske.
Det vil også bli strengere med hensyn til stamfiske, som i større grad vil bli behovsprøvd. Krav til
gentesting av all stamfisk, samt krav til driftspersonell, rutiner og økonomi.
Strykingen av stamfisk i november i fjor gikk meget bra og ca. 125.000 rogn ble fraktet til klekkeriet på
Grini. Dødeligheten er pr. dato ca. 6%. Alt under 10% regnes for å være bra. Det kreves daglig
ettersyn av levende fisk (gjelder ikke rogn) og klekkeriet på Grini har ettersyn 5-6 dager i uka.
På grunn av gunstige forhold i år, vil yngelutsettingen bli i slutten av april.
Forvaltningslaget har sagt seg interessert i å bygge nytt klekkeri ved Daleelva. Lågens Framtid har
allerede prosjektert og levert kostnadsoverslag basert på dugnadsinnsats. Vi burde derfor komme
langt med ca. 750.000,- Neste skritt er derfor å få i gang en dialog med Forvaltningslaget, og lage en
plan over finansiering, drift og eierskap. (Søke midler, innsamling, selge andelsbrev etc.)
Medlemsmøtet ble avsluttet med trekning av mange flotte gevinster, sponset av Skitt Fiske, Frode
Andersen og Waterproof. Loddsalget innbrakte kr. 3740,Medlemsmøtet ble hevet ca. klokken 22.45.
Referent; Dag Evertsen 31.03.2012
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