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Til
Rapporteringsansvarlig

Fangstrapportering 2010
Dere må rapportere, selv om det ikke er fanget fisk!
Merk at alle som får dette brevet, må rapportere ved sesongslutt, uansett om det er tatt
fisk eller ikke. Ingen fangst registreres ved å returnere registreringsskjemaet vedlagt her
påført en null, evt. registrere en laks på 0 kilo på nettet. Husk at antall fiskedager skal
rapporteres selv om det ikke er fanget fisk!
Det er nemlig fra 2009 innført endringer i retningslinjene for fangstrapportering fra
elvefisket etter laks, sjøørret og sjørøye. Det er nå obligatorisk å rapportere fisk som er
gjenutsatt og det er obligatorisk å rapportere hvor mange døgn det er fisket på
flerdøgnskort og sesongkort.

Rapportering av gjenutsatt fisk

Det skal oppgis hvor mange fisk som er gjenutsatt. Omtrentlig vekt av fisken skal oppgis
i kg. For laks skal rapporteringen fordeles på vektklassene under 3 kg, 3-7 kg og over 7
kg.

Rapportering av antall døgn det er fisket
Det skal rapporteres hvor mange døgn det faktisk er fisket på flerdøgnskort, sesongkort
og andre korttyper. For døgnkort eller mindre, er det ikke nødvendig å oppgi dette i og
med at vi registrerer antall kort som er utlevert og forenklet setter innsatsen til ett døgn
per kort. Denne registreringen vil ikke gi detaljerte opplysninger om fiskeinnsatsen i
elvefisket, men den vil gi viktig informasjon om omfanget av fisket og utviklingen av
dette.

Fortløpende rapportering på internett
Det oppfordres til at fangster legges fortløpende ut på internett. Minimum bør fangstene
oppdateres en gang i uka.
Når det gjelder fortløpende rapportering, er det foreløpig ikke satt noe absolutt krav til
det verken fra myndighetene eller laget. Vi er imidlertid pålagt å levere inn en foreløpig
status midtveis i sesongen til DN via FM som grunnlag for å vurdere innskrenkninger i
sesongen. Alle må derfor nå minimum rapportere 2 ganger i løpet av sesongen:
Innen 15. juli og 10. september (se vedlagte registreringsskjemaer).
For øvrig er motivasjonen for en fortløpende fangstrapportering og utlegging på nettet å
øke engasjementet og forståelsen for en mest mulig åpen og korrekt fangstrapportering.
Mange både fiskere og andre interesserte, finner det svært spennende å følge med på
fangstene lagt ut på laksebørser.
Informasjon om pålogging for fangstrapportering på nett vil bli sendt ut til dere
så fort vi får denne fra nettleverandøren.

Fisketid
Fylkesmennene i Vestfold og Buskerud har fastsatt følgende fisketider:

Numedalslågen (fra utløpet i
15. mai - 20. august
sjø til og med Holmsfoss)
Numedalslågen (oppstrøms
10. juni- 31.august
Holmsfoss-Hvittingfoss)
Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 33, fra
mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.
Forskriften i sin helhet finner du ved å følge link ”Fiskeregler” på www.lagenlaks.no.
Midtsesongevaluering og mulig innkorting av fisketid
Et sentralt begrep i lakseforvaltninga i dag er gytebestandsmål. Med det menes det antall
hunnlaks som skal til for å produsere nok yngel til at alt tilgjengelig produksjonsareal i
vassdraget utnyttes fullt ut. Uttak av laks skal reguleres slik at det ikke tas ut mer laks
annet enn at gytebestandsmålet nås. Oppnåelse av gytebestandsmålet skal m.a.o. være
utgangspunktet for fastsetting av fiskeforskriftene. Forvaltningslaget vil nå være
ansvarlig for å påse gytebestandsmålet nås slik at produksjonskapasiteten i Lågen i
utnyttes fullt ut.
Forvaltningslaget er pålagt å gjennomføre en midtsesongsevaluering som grunnlag for å
vurdere innskrenkninger i sesongen. Følgende mulige innskrenkninger med bakgrunn i
innrapportert fangst pr 15 juli, er avtalt med Fylkesmannen:
-

Handlingsalternativ 1: 10-20 % under gytebestandsmålet
en ekstra fredningsuke ned for Holmfoss (stopp 13. august) og for kulturhistoriske
fisker (fiske t.o.m. uke 32) fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15.
august samt forbud mot bruk av mark og reke i denne perioden.

-

Handlingsalternativ 2: Mer enn 20 % under gytebestandsmålet:
2 ekstra fredningsuker (stopp 6. august) ned for Holmfoss og kulturhistoriske
fisker (fiske t.o.m. uke 31), fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15.
august, forbud mot bruk av mark og reke i denne perioden samt en uke fredning
(stopp 24. august).

Grunnen til denne differensieringen i handlingsalternativer opp og ned for Holmfoss, har
sin bakgrunn i vanligste brukte redskaper i de to sonene og disses betydning for
krokingsskader, samt forsvarlig vanntemperatur i aktuell periode for gjenutsetting av
hunnfisk.

Ingar
Vedlegg :
 Fangstrapporteringsskjema 1 og 2 for Numedalslågen 2010

