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Fangstrapportering 2011 og info om fiskeregler 
 

 

Fangsten skal nå rapporteres minimum en gang i uken 
 
Nytt av året er at årsmøtet vedtok at all fangst nå skal rapportereres minimum en gang i 
uken. Hvis det ikke er fanget fisk, rapporteres dette kun ved sesongslutt. Videre må av 
hensyn til kontroll av kvotebestemmelsene, navn på fisker registreres for all fangst. Ved 
manglende rapportering, vil fylkesmannen kunne stenge valdet for fiske neste sesong.   

 
Følgende data skal registreres for hver fisk: 

1. NAVN PÅ VALD 
2. DATO 
3. ART 

4. VEKT 
5. REDSKAP  
6. NAVN PÅ FISKER 
7. OM FISKEN ER GJENUTSATT (R) ELLER IKKE (C) 

 
Rapporteringen skal foregå på en av følgende måter: 
 

1. Laksebørsen på nett (påloggingsinfo øverst, påloggings-siden finner du ved å gå 

inn på www.lagenlaks.no og trykke på ”FANGSTRAPP” på venstre side, trykk 

”FANGSTER” på rapporteringssiden da som åpnes i nytt vindu) 

2. E-post til iaasesta@c2i.net 

3. Brev til: Numedalslågen forvaltningslag, Lågendalsveien 2307, 3282 Kvelde 

4. SMS: 950 68 116 

 

mailto:iaasesta@c2i.net
http://www.lagenlaks.no/
mailto:iaasesta@c2i.net


Fiskeregler 

 
Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt følgende fisketider: 

Numedalslågen (fra utløpet i 

sjø til og med Holmsfoss) 

15. mai - 20. august 

Numedalslågen (oppstrøms 

Holmsfoss-Hvittingfoss) 

10. juni- 31.august 

Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 32, fra 
mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00. Kvotebestemmelser som før. 
 

For sportsfisket er satt en kvote på maks 2 laks pr døgn og 7 laks pr sesong. 

 
Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24. Årskvoten gjelder også Hagnesvassdraget. Når 
kvoten er full for enten døgn eller sesong, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til 
å ta opp skadd fisk innenfor kvote).  
 
Hvis fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i 

veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no). Merk at fisk ikke 
skal gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18oC. 

 

 

Midtsesongevaluering og mulig endring av fiskeregler 

 
Forvaltningslaget er som tidligere år, pålagt å gjennomføre en midtsesongsevaluering 
som grunnlag for å vurdere innskrenkninger/utvidelser i fiskereglene. Følgende mulige 
reguleringer med bakgrunn i innrapportert fangst pr 17 juli, er avtalt med Fylkesmannen: 
 

- Handlingsalternativ 1: 30-40 % under gytebestandsmålet: 

en ekstra fredningsuke ned for Holmfoss (stopp 13. august) og for 

kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 31), fredning av all hunnlaks opp for 

Holmfoss fra 15. august. 

- Handlingsalternativ 2: Mer enn 40 % under gytebestandsmålet:  

2 ekstra fredningsuker (stopp 6. august) ned for Holmfoss og kulturhistoriske 

fisker (fiske t.o.m. uke 30), fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 

15. august samt en uke fredning (stopp 24. august). 

- Handlingsaltertiv 3: Mer enn 30% over gytebestandsmålet. 

en ekstra fiskeuke ned for kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 33), 

kvotebestemmelsene i sportfisket oppheves  

 
 
Lykke til med sesongen! 

 
 

Ingar 

http://www.lakseelver.no/

