
Protokoll fra årsmøtet i Numedalslågen forvaltningslag 
2010 

 Tidspunkt:   Torsdag 25. 02. 2010 kl 1900.   

Sted:    Granborg forsamlingshus, Odberg    

Saker: 

1. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste samt registrere fremmøtte 

Ingen innvendinger mot innkalling. Til stede var 18 stemmeberettigede (se vedlagte liste). 

2. Velge møteleder: Asle Granerud 

3. Velge protokollfører: Ingar Aasestad  

4. Velge 3 personer til tellekorps: Olav Nordheim, Pål Næss Holm og Erling Foyn. 

5. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen:  

Andreas Kvalevåg og Rune Gutterød  

6. Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap.  

Vedtatt uten kommentarer. 

7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag. 

Til arbeidsplanens første kulepunkt ble lagt til:” Avholde jevnlige møter med 

dugnadsgjengen slik at aktuelle problemstillinger rundt kultiveringen kan tas opp til 

diskusjon.” I forhold til arbeidet med nytt klekkeri, ble lokaliseringen til Daleelva fjernet, da 

det ikke er sikkert at det er den mest hensiktsmessige plasseringen. 

Til kulepunktet ”Informasjon til medlemmene”, ble følgende tilføyd: ”Videre skal registeret 

over medlemmenes e-post holdes oppdatert så langt som mulig slik at informasjon kan spres 

også på den måten.” 

Budsjettet ble vedtatt. 

8. Fastsette årsavgift. Styret foreslår kr 150 pr andel.  

Etter anmodning fra enkelte rettighetshavere, foreslår styret at rettighetshavere med kun en 

andel betaler for tre år framover. § 11 i vedtektene åpner for dette. Dette vil nærmest halvere 

antall kontingetinnbetalinger år 2 og 3, noe som medfører mindre arbeid både for 

medlemmene det gjelder og laget (nesten halvparten av innbetalingene er for 1 andel). Styret 

foreslår at de betaler kr 450 i år. Hvis årsavgiften vedtas øket i perioden, må økningen 

kreves inn i tillegg. Reduseres avgiften i perioden, kommer dette til fradrag ved neste 

avregning. 

Det ble diskutert litt hvordan det vil bli mottatt av de medlemmene det gjelder å måtte betale 

for tre år og om det kanskje ville gjøre det vanskeligere å få krevet inn pengene.  



Forslaget ble vedtatt mot en stemme.  

9. Velge de 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer som er på valg  

 vara 

Per Gunnar Sjulstad  Egil Anton Steinsholt  

Geir Jespersen  Hans Bjørk  

10. Velge en revisor med personlige varamedlem for to år 

Jacob Schjerven  Sølver Sjulstad  

11. Velge en person med personlige varamedlem til valgkomité for 3 år 

Kjell Arne Hagen – for ett år Per Øyvind Berg 

Gunvor H. Ruberg  Elisabeth Holtan  

12. Velge kultiveringskomité på fem medlemmer 

Det har vært vanskelig å få rettighetshavere til å stille. Det praktiske arbeidet blir imidlertid 

godt ivaretatt av LJFF og Lågens framtid. Enkelte av styremedlemmene har sist år deltatt på 

dugnader. Den kompetanse og know-how som LJFF og Lågens Framtid besitter, dekker fullt 

ut dekker behovet hva angår arbeidet med kultiveringen. Valgkomitén mener således det 

ikke skulle være nødvendig å legge mye arbeid i å finne kandidater til kultiveringskomiteen 

– og i særdeleshet ikke når det som ovenfor bemerket viser seg (vanskelig å få 

rettighetshavere til å stille). 

 

Asle Graneud og Kåre Finnerud sa seg villig til å være med i komitéen. Hvis styret skulle 

finne villige kandidater i løpet av året, ble de gitt fullmakt til ta disse med i komitéen. 

13. Eventuell godtgjøring til tillitsvalgte 

Ingen godtgjøring, men refusjon av utgifter, for eksempel kjøring. 

14. Fordeling av drivgarnstillatelser 2010. Etter dagens fiskeforskrift for Lågen, gis det 

tilatelse til 3 drivgarnsfisketillatelser. Disse fordeles av fellesforvaltningen. Fylkesmannen 

har imidlertid signalisert at det kun vil bli gitt 2 tillatelser fra 2010. 

Det var innkommet 4 søknader, hvorav en hadde tillatelse i 2009. Denne søknaden ble 

således lagt til side. Av de resternde ble trukket ut Holmfoss og Stubberødfisket. Den 3., 

Sjulstadfisket, ble da reserve. 

 

 

 

Asle Granerud Andreas Kvalevåg Rune Gutterød 

leder   

 



Vedtatt arbeidsplan 
 

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

framtid. Avholde jevnlige møter med dugnadsgjengen slik at aktuelle problemstillinger kan 

tas opp til diskusjon. 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/


Tilstedeværende 

 

Navn Rettighet 

Olaf Holm Holmfoss 

Kåre Finnerud Otterstad 

Per G. Sjulstad Sjulstad fellesfiske 

Geir Jespersen Geir Jespersen 

Jorunn Rimstad Jorunn Rimstad 

Aud E. Moe Aud E. Moe 

Jørn Lindseth Lardal kommune 

Odd J. Wierød Grethe E. Wierød 

Thor R. Odberg Gnr 2115 bnr 3 

Lars Chr. Iversen Åbyfoss 

Erling Foyn Oseberget eiendom 

Rune Gutterød Stubberød 

Andreas H. Kvalevåg Holmberget 

Pål Næss Holm Holmfoss 

Kjell Anders Gjone Holmfoss 

Olav Nordheim Olav Nordheim 

Asle Granerud Føsserød 

Ingar Aasestad Gnr 2115 bnr 6 

 
 


