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1.0

Styrets årsberetning

1.1

Styrets medlemmer
Styret har i 2009 bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Vara medlem
Vara medlem

Arild Jacobsen
Frode Andersen
Leif Eriksen
Dag Evertsen
Morten Kvammen
Tor Henrik Andersen
Sverre Lysnes
Kåre Hvarnes

1.2
Engasjement
Engasjementet i Lågens Framtid har det siste året vært preget av de rutinemessige
arbeidsoppgavene som enkeltpersoner, utvalg og styremedlemmer har utført. Av spesielle saker
som Lågens Framtid har engasjert seg i siste år, kan nevnes Fylkesmannens forslag til nye
fiskeregler (2010-2014), der Lågens Framtid sendte inn eget høringsforslag. Lågens Framtid har i
2009, som årene før, bistått forvaltningslaget med mange hundre timer med dugnadsarbeid i
forbindelse med kultiveringsarbeidet.
1.3
Møter
Styret har avholdt i alt 6 styremøter i løpet av sesongen. Ekstraordinært medlemsmøte i
forbindelse med nye fiskeregler for Numedalslågen, ble avholdt 14. januar 2010. Årsmøte
kombinert med ordinært medlemsmøte ble avholdt 2.april 2009. Møtene ble avholdt i lokalene til
Sønnico Installasjon AS.
1.4
Aktiviteter/saker
Arbeidet med høringsuttalelse i forbindelse med Fylkesmannens forslag til nye fiskeregler for
Numedalslågen 2010-2014, krevde mye arbeid, og ekstraordinært medlemsmøte ble avholdt 14.
januar. 20 personer var til stede. Høringsuttalelsen ble i all vesentlighet samme som
høringsforslaget fra 2008. (Eget referat.) Årsmøte og ordinært medlemsmøte ble avholdt 2.april.
25 personer var til stede på medlemsmøtet. (Eget referat.)
1.5
Medlemstallet
Antall betalende medlemmer gikk opp fra 104 i 2008 til 127 i 2009. Det var i tillegg 9 som ble
tilsendt giro og deretter purring, men som av en eller annen grunn ikke betalte. Disse har likevel
fått tilsendt ny giro for 2010 dersom de ikke aktivt har meldt seg ut av LF. Av totalt 28
nyinnmeldinger i 2009 var det 23 som benyttet seg av innmeldingsordningen på LF’s hjemmeside.
Målet er fortsatt å komme opp på samme antall som i stiftelsesåret 2001, vi talte da 140
medlemmer. I 2009 var vi ikke så langt unna, kun 13 medlemmer manglet. Vi oppfordrer derfor
fortsatt alle til å prøve å påvirke så mange de kan til å melde seg inn.
Medlemskontingenten i 2009 var kr. 150.
Det er en del endringer i adresser, telefonnummer og e-postadresser som ikke blir gitt beskjed om,
slik at det kommer noen utsendte kontingentgiroer i retur. Vi oppfordrer alle til å gi beskjed om
endringer slik at medlemslista kan holdes oppdatert.
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2.0

Utvalgenes årsberetninger

2.1

Web-/ infoutvalg

Man ønsket at www.lagens-framtid.no skulle bli en mer aktiv side. Det er ønskelig at våre nettsider
er besøkt, og hyppige besøk betinger kontinuerlige oppdateringer. Dette gir foreningen en fin
mulighet til å fortelle allmennheten om vår misjon og hva vi driver med. Mange har også ønsker og
følelser om og for hva som skjer med forvaltningen og andre hendelser i Numedalslågen. Dette gir
også behov og etterspørsel etter så korrekte og oppdaterte nyheter som mulig, også for det som
skjer utover foreningens arbeid.
Nettsiden til Lågens Framtid ble i februar 2009 flyttet til ny server og publiseringsleverandør, samt
gitt et nytt og passende design etter formålet. Den gamle siden krevde manuell ned-, og opplasting
og var tung og vanskelig å oppdatere med tanke på aktivitetsnivået nevnt tidligere.
Det ble i 2009 publisert 55 nyhetsoppdateringer og sendt 40 nyhetsbrev til totalt 127 mottakere.
Det er verdt å merke seg at også andre og enkelte større mediekanaler som Østlandsposten,
Sandefjords Blad, lakseelver.no, og nettavisen.no har "oppdaget" våre oppdaterte
nyhetsformidlinger. Dette gir enkelte hopp på måleren for antall unike besøk(ere).
Unike besøk har dessverre ikke blitt logget før midten av september 2009, men på den tiden er det
logget ca 1700 ip-adresser som har vært innom sidene våre en rekke ganger. Derimot er det logget
33.565 unike besøk siden vi begynte å logge disse i midten av februar. D.v.s. et snitt på ca 105
besøk hver dag i 2009.
Sverre Martin Sørensen
2.2
Kultiveringsutvalg
Kultiveringsarbeidet 2009
Lågens Framtid (LF) har bidratt med mer enn 800 timer med dugnadsarbeid i 2009.
Lørdag 2. mai ble det satt ut 11.000 lakseyngel i Haugselva i Hvarnes. Hovedutsettingen var lørdag
9. mai, der ca. 105.000 lakseyngel ble fordelt ut på Daleelva, Haugselva, Herlandselva m/sideelver,
Gavelstadelva, Skjæråsbekken og Hagenesvassdraget.
Høsten 2009 ble det investert i og installert et nytt varslingssystem og automatisk overvåking av
vanntilførsel og vanntemperatur til klekkekassene i klekkeriet på Grini. Overvåkingen er GSMbasert og varsler med SMS (tekstmelding) til et forhåndsprogrammert telefonnummer. Systemet
har allerede vist seg å være pålitelig, og har ved et par anledninger varslet feil mht. vannmengde
eller temperatur.
Stamfisket startet helgen 2-4 oktober, og holdt på de fire påfølgende uker. Fisket startet bra, og i alt
24 laks ble kjørt til stamfiskehuset den første lørdagen og 8 laks på søndagen. Påfølgende helger
gikk fisket mye tregere. I alt ble 58 laks transportert til stamfiskehuset på Persplass og cirka 630
timers dugnad gikk med til stamfisket i 2009.
Strykingen foregikk lørdag 31/10 og ble ledet av av Bjarnulf Helgeland. Årets ”produksjon” gav
ca. 20 liter rogn, som tilsvarer ca.120.000 rognkorn.
Se for øvrig egen rapport fra kultiveringsarbeidet i 2009.
Morten Kvammen
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2.3
Hvittensand utvalget
Kjell Norheim
Sverre Lysnes
Dag A. Askeland
Status
Hvittensand er ødelagt og klarer ikke å restituere seg selv. Lågen er et nasjonalt laksevassdrag
(”verneverdig” - på lik linje med f.eks. Hardangervidda) Det er meget ressurskrevende å forsøke å
påvirke Larvik Havnevesen / Larvik Kommune å ta ansvar for ødeleggelsene, da disse instanser
fremdeles mener de ikke er skyld i endringene!!! Havnevesenet foretar mudring i utløpet pga.
båttrafikk (spesielt fra båthavnene i området). Dette tiltaket bør diskuteres (hvem betaler/hva koster
dette, skadevirkninger?)
Arbeider i perioden og fremover
Anbefaler styret i LF å ta opp dette utvalget til vurdering.
Mål
Få gjennomslag for tiltak som kan gjenskape strømninger og restituere området til slik det var før
siste utfylling på Revet.
For Hvittensandutvalget
Dag A. Askeland, 06.04.2010

3.0

Økonomi

Vi hadde i 2009 et overskudd på kr. 28.462,42.
På inntektssiden var det godtgjørelse fra forvaltningslaget for arbeid på klekkeriet som utgjorde
mest, dernest medlemskontingenten. Vi mottok sponsorstøtte kr. 5.000 fra Bamble IT Senter AS,
noe vi er meget takknemlige for. Det kan også nevnes at utlodning på årsmøtet/medlemsmøtet i
mars gav en inntekt på 3.560 kroner og at vi mottok 2.085 kroner for skjellprøver utført i 2009.
Av utgifter utgjorde utstyr til klekkeriet og stamfiskehuset den største delen med 3.943 kroner,
dernest internettsiden, 3.595 kroner, og bilgodtgjørelse ved kultiveringsarbeid, 3.493 kroner. Det
kan nevnes at det i forbindelse med stamfisket ble kjørt totalt 998 km laksetaxi med tilhenger. Av
dette ble 392 kroner for 112 km gitt til LF i stedet for å bli utbetalt. Dette er tatt med i beløpet for
bilgodtgjørelse, men også registrert i regnskapet som inntekt/gave.
Kjøring med henger og vanntanker godtgjøres med kr 3,50 pr. km.
Ved årsskiftet hadde vi totalt kr. 65.369,69 i bankinnskudd, kr. 2.212,50 i kontanter samt eiendeler
verdt kr. 8.280.
Økonomisk støtte
Det ble i 2009 søkt om støtte fra Odd Gleditsch-fondet og Konsul Haldor Viriks Legat. Grunnet
den økonomiske krisen ble vi ikke tilkjent støtte fra noen av dem.
11/4-2010
Leif Eriksen
Kasserer
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3.1

Regnskap 2009
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3.2

Budsjett 2010
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4.0

Lederen

Hei medlemmer.
Nok ett år har gått med diverse arbeid i foreningen med blant annet nye fiskeforeskrifter som det
ble brukt en del tid på. Kultiveringen har gått bedre i år enn i fjor med tanke på stamfiske, til tross
for mindre fisk på elven (fangstrapport) enn foregående år.
Når det gjelder munningen av elva vår, er det jevnt over grunnere. Dette forårsaker nye bakevjer
som er uheldig for smolten. Når det gjelder Hvittensand er det ingen forandringer.
En stor takk til dere som har bidratt i året som har gått både arbeidsmessig og økonomisk.
Takk også til de jeg har i styret og medlemmer av Lågens Framtid.
Med vennlig hilsen
Arild Jacobsen
Leder

5.0

Fastsettelse av kontingent for 2011

Styret foreslår å beholde kontingenten uendret for 2011 (kr. 150).

6.0

Valg

6.1

Valg av styret

Innstilling fra valgkomiteen

Larvik 09.03.2010

Eksisterende styre i Lågens Framtid
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Arild Jacobsen
Frode Andersen
Dag O. Evertsen
Leif Eriksen
Morten Kvammen
Thor Henrik Andersen
Sverre Lysnes
Kåre Hvarnes

På valg 2010
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Forslag til nytt styre i Lågens Framtid fra våren 2010
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Arild Jacobsen
Frode Andersen
Dag O. Evertsen
Leif Eriksen
Morten Kvammen
Thor Henrik Andersen
Sverre Lysnes
Kåre Hvarnes

Valgbar neste gang
2010 (svart ja)
2010 (svart ja)
2011
2011
2011
2010 (svart ja)
2010 (svart ja)
2010 (svart ja)

Valgkomitè
Pos.
Verv
9 Leder
10 Medlem

Navn
Dag A. Askeland
Arild Nilsen

Valgbar år
Tja

Navn
Sverre Martin Sørensen

Valgbar år
Neppe

Web
Pos.
Verv
11 Leder
for Valgkomiteèn
Arild Nilsen
Dag A. Askeland
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