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Nr.189. Fri Fantasy 7
Flueboksen.com

1. AKTIVITET:
- Forpaktning av vassdraget
- Salg av fiskekort
- Registreringsfiske
- Websidedrift, informasjon og skilting.
- Fiskeoppsyn
- Bestandskartlegging og skjellprøver
- Utvalgsarbeid ved etablerte utvalg
- Drift av desinfiseringsstasjon

Nr.162. M.B.
Flueboksen.com

2. EIENDELER TIL FORENINGEN:
- Kontorutstyr.
- Utstyr til oppsynet.
- Desinfiseringsutstyr.
- Utstyr til bestandskartlegging.
- Større metallskilt.
- Informasjonsskilt i terreng.
- Informasjonstavle.

Nr.153. Snaelda Black & Yellow
Flueboksen.com

FORENINGS- OG ADRESSEINFO:
Foreningens navn:
Kvalsund
Sportsfiskeforening
Etablert:
12. mars 2015
Organisasjonsnr:
915.168.701
Bankkontonr:
1503.60.35207
Adresse:
Boks 77
Postnr./Poststed:
9621 KVALSUND
Webside:
www.kvsff.no
Epost:
kvsff@yahoo.no

Nr.179. Arnt's Green
Flueboksen.com
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3. STYRETS BERETNING
3.1
Styret, og foreningens sammensetning pr. i dag med organisasjonsplan

Årsmøte

Revisjon

Styret

Planlagt valgkomitè

Planlagt miljøutvalg

Prosjektansv./hjelp

STYRET:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:

Hanne Sørnes
Stein Høybjør
Eilif Moan

(Kvalsund)
(Hammerfest)
(Kvalsund)

1. Vara for styret:
2. Vara for styret:

Roy Rydningen
Terje Wikstrøm

(Kvalsund)
(Kvalsund)

3.2
Medlemmer og medlemskontingent
Foreningen har pr. i dag 30 medlemmer.
Årskontingenten blir uendret, og blir for medlemmer over 18 år kr. 150,for medl. 16 - 18 år kr. 80,- og for støttemedlemmer kr. 100,-

3.3
Gjennomført arbeidsplan 2020
Utskifting av informasjonstavler i terreng
Det ble som planlagt utført utskifting av informasjonstavlene ute i terrenget. De som ble laget
ved oppstarten av foreningen i 2015, var slitt av vær og vind.
De nye tavlene har trykkimpregnert treverk og rustfrie skruer, noe som gir lengre holdbarhet.
Disse er laget både i A4 format (som før), og i det større A3 formatet.
Nye laminerte skiltark til infotavlene
Nye laminerte ark som tidligere ble trykket opp i A4 og A3 format ble montert på de nye tavlene.
Informasjon på norsk, engelsk, og finsk språk.
Teksten er noe større og A3 formatet gir bedre lesbarhet på litt lengre avstand.
Covid-19 og utsettelse av årsmøtet
På grunn av koronasituasjonen og risikoen for smitte, ble årsmøtet i mars mnd. som skulle omhandle
årsberetningen for 2019 utsatt i påvente om situasjonen skulle bedre seg. Styremøter ble også utsatt.
Da høsten kom mente leder at fordi smitten økte, så måtte årsmøtet utsettes på ubestemt tid.
Styret diskuterte dette, og mente at dette var det eneste riktige. Styret ønsket ikke å utsette noen for
smitterisiko. FeFo støttet dette. Det ble også bestemt at styremøter utføres digitalt på ubestemt tid.
Desinfisering
Flere desinfiseringer ble utført i sesongen via vår desinfiseringsstasjon. Dette har fungert bra, også
i forhold til den betalingsløsningen som benyttes.
Vannstand
Vannstanden i Kvalsundelva nærmet seg en stund det kritiske punkt for stenging av sone 2. Nedbør
førte til mer vann i elva, slik at stenging ikke ble nødvendig denne sesongen.
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Pukkellakstiltak
Foreningen kjøpte inn fiskegarn til det formål å kunne fange pukkellaks i nedre del av Kvalsundelva.
Oppgradering av vei til Neverfjordvannene
Hytteforeningen arrangerte høsttreff ved Nedre Neverfjordvann. Kommunens ordfører og styreleder
i Kvsff var også invitert, for å diskutere oppgradering av kommunal grusvei til Nedre Neverfjordvann.
Fiskeforeningen stiller seg positivt ift. et samarbeid med alle aktører angående veisaken.
Veien benyttes i fellesskap av mange, slik som kraftleverandør, hytteeiere, reindriften,
fiskeforeningen, fiskere, m.fl. Veistrekningen benyttes også av lokalbefolkningen og tilreisende
til å komme seg ut i terrenget for bærplukking og annen rekreasjon.
Kvalsund Sportsfiskeforening har et stort behov for at veien er i kjørbar stand, for å kunne utføre
oppsyn med den anadrome del av Kvalsundvassdraget som foreningen forpakter, i tillegg til
bestandskartlegging, og skilting ute i terrenget.
Hvorvidt foreningen kan søke tilskudd for å kunne gi et bidrag ift. veioppgradering er usikkert, fordi
veistrekingen er kommunal, men dette vil bli sjekket.
Styremøter
Det ble avholdt 2 digitale styremøter i 2020.

3.4
Styreleders oppsynsrapport 2020
Prioriterte områder og oppsynsaktivitet:
Det ble som vanlig fokusert på Kvalsundelva, Korselva, Neverfjordelva m/kjosene og Neverfjordvannene.
Dette både i og utenfor fiskesesong. Tilbakemeldinger fra oppsynet viste en normal og god oppsynsaktivitet. Etterkontroll av fiske og kortsalg ble foretatt etter sesongslutt, ingen reaksjon var påkrevd.
Diverse observasjoner og regelbrudd:
Oppsynet oppdaget regelbrudd i sone 2 i Kvalsundelva. Fisker ble ilagt reaksjon på forholdet, og dette
er oppgjort.

3.5
Gytefisktelling 2020
Foreningen foretok ingen egen gytefisktelling i år grunnet Covid-19 situasjonen.

Flueboksen.com

Flueboksen.com
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3.6
Sesongoppsumering med statistikker 2020
Rapporteringsprosent fiskekort
88 % av døgnkortene ble innrapportert. (2019: 90,4% 2018: 93,2% 2017: 97,4% 2016: 95,7%).
Rapporteringsprosenten har dessverre sunket jevnt de siste 3 sesongene.
91,7% av sesongkortene ble innrapportert (2019: 81% 2018: 55 % ).
Rapporteringsprosenten for sesongkort har bedret seg, og dette er bra. Men må bli enda litt bedre.
Det ble ikke solgt ukekort denne sesongen.
Fangst av villaks i følge innrapporteringer
Fangsttallene ble 108 stk. laks, inkl. 5 sluppet ut. Samlet vekt 218,5 kg. og gj.snittsvekt 2,0 kg.
Snittsvekter: 2019: 1,9 kg. 2018: 1,9 kg. 2017: 2,9 kg. 2016: 2,36 kg. 2015: 2,15 kg. )
Hannlaks:
68 stk. fanget. Av disse ble ingen sluppet ut (68 stk. avlivet, med snittvekt: 2,2 kg.).
Holaks:
23 stk. fanget. Av disse ble 2 stk. sluppet ut (21 stk. avlivet, med snittvekt: 1,9 kg.).
Ukjent kjønn: 17 stk. fanget. Av disse ble 3 stk. sluppet ut (14 stk. avlivet, med snittvekt: 1,7 kg.).
11 av de 14 ble fanget i juli mnd.
Ca. 21.3 % av laksen som ble avlivet eller sluppet ut var holaks.
(2019: 47,9% 2018: 26,7% 2017: 29,6% 2016: 29,6% 2015: 19%).
Noen fiskere klarte ikke å kjønnsbestemme 17 lakser, hvorav 3 ble sluppet ut og 14 ble avlivet.
For de laksene som ble avlivet burde dette være enkelt, da det kun er holaksen som har rogn.
Styret ber fiskere fokusere på om det fangstes hann- eller holaks, slik at dette blir registrert.

Fangsttall i antall og kilo
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Fangster av annen fisk
Sjøørret:
11 stk. med samlet vekt på 13,6 kg. Gj.sn.vekt: 1,24 kg.
(2019: 24 stk. 2018: 18 stk. 2017: 20 stk.) I forhold til de 3 forrige sesongene, så ser
vi at fangstene av sjøørret for 2020 fikk en nedgang på ca. 50%.
Sjørøye:
Ingen fangst innrapportert. Slik var det også de 3 forrige sesongene.
Oppdrettslaks: Ingen fangst innrapportert. Slik var det også for oppdrettslaks de 3 forrige sesongene.
Pukkellaks:
1 stk. med vekt 0,6 kg. (Holaks tatt på flue 7.august). Takk til fisker!
Brunørret:
2 stk. på henholdsvis 0,3 og 0,8 kg.
Antall fiskere i vassdraget og salg av fiskekort
I 2020 var det 95 fiskere i vassdraget, en økning ift. 80 fiskere i 2019. (Gj.snitt 2015-2019 er 75 fiskere)
Antall utstedte sesongkort 2020 var 24 stk. (2019: 26 stk. 2018: 20 stk. 2017: 24 stk. 2016: 18 stk.)
Det ble solgt 158 stk. døgnkort som er godt over gjennomsnittet som er 110 stk.
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Prosentandeler fangst av laks siste 6 sesonger
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3.7
Arbeidsplan for 2021
Driftsplan
Driftsplaner for vassdrag er pålagt utarbeidet av lokale rettighetshavere jfr. § 25 i lov om laksefisk og
innlandsfisk av 15. mai 1992. Det er lagt opp til frivillig samarbeid om dette. Forslag til driftsplan ble
ferdig utarbeidet av foreningen våren 2017. Dette blir igangsatt når FeFo har anledning til å bistå.
Fiskekortpriser
Styreleder foreslår en justering av fiskekortprisene gjeldende f.o.m. sesongen 2022.
Kortprisene har vært uendret siden 2016, og bør derfor oppdateres. Styreleder legger frem et forslag
for styret i løpet av året.
Foreningen holder fast ved at vassdraget ikke skal ha for høye fiskekortpriser.
Koronapandemien
Det vurderes fortløpende om vassdraget må stenges for all fiske p.g.a. koronapandemien.
Det vurderes også forløpende angående hvordan møtevirksomhet skal foregå.
Iverksettelse av reaksjon for manglende innrapportering fiskekort
Styret vil fra og med 2021 se strengere på manglende innrapportering av fiskekort.
Fiskere som ikke innrapporterer må påregne en reaksjon på forholdet.
Rapporteringsprosenten på døgnkort har falt jevnt de siste 3 årene, og er nå under det akseptable.
Innrapporteringen av sesongkort er betydelig bedre, men fordi denne typen fiskekort innehar svært
mange potensielle fiskedøgn, så bør innrapporteringen ligge nær 100%.
Rapporteringsplikten for alle typer fiskekort gjelder: Fangst. Null fangst. Ikke benyttet kort.
Oppdatering av regelverket ift. reaksjoner ved regelbrudd
Regelverket ift. reaksjoner ved regelbrudd oppdateres, gjeldende f.o.m. kommende eller neste sesong.
Et forslag vil bli utarbeidet og fremlagt for styret.
Plan for videre drift av desinfiseringsstasjon
En plan for videre drift av desinfiseringsstasjon skal utarbeides, og her skal fast åpningstid inngå.
Når behovet melder seg vil det være aktuelt med en turnus ordning vedr. driften av denne.
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Vurdering av årskvoter og Bag-Limit
Styret øker ikke årskvotene eller Bag-Limit for sesongen 2021. Begrunnelsen er:
- Usikkerheten ift konsekvensene angående de økende invasjonene av pukkellaks i vassdraget,
som nå ser ut til å skje annet hvert år fremover. Styret ønsker mer forsknings opplysninger
i forhold til kort- og langsiktige konsekvenser, spesielt for mindre laksevassdrag.
- Det forventes ny pukkellaksinvasjon i 2021.
Styret ser argumentet fra fiskere om økte dagsfangster når det er mye villaks i elva i gode sesonger,
og at det kan være frustrerende å gå fra fiskeplassen når det står mye laks igjen der. Men dette
er ment å komme andre fiskerne tilgode, og er i tråd med foreningens visjon. En god del villaks går
videre til gyteområder uten å bli fangstet og dette er svært positivt i disse tider med pukkellaks.
Sesongen 2021:
Årskvote villaks fangstet og avlivet:
Maks. 10 villaks pr. fisker.
Fangstet og avlivet villaks pr. døgn (Bag-Limit): Maks. 2 villaks pr. døgn pr. fisker.
Leders betraktninger ang. spørsmålet om økning av Bag-Limit:
En av foreningens hovedmålsettinger er at vassdraget skal ha en reproduktiv bestand av villaks.
Bestanden skal både gi elvefiskere gode fiskemuligheter, og være en matressurs for mennesker i
mange år fremover. Dette vassdraget som bl.a. har en liten stamme villaks, forvaltes derfor slik at
også denne hovedmålsettingen oppnås i et langsiktig perspektiv.
I følge forskerne har pukkellaksen et enormt spredningspotensial og det fryktes negative
konsekvenser. Det er ønskelig å se flere forskningsresultater i forhold til konsekvensen av pukkellaksens inntreden, slik at man kan se et mer helhetlig omfang, også med tanke på selve økosystemet.
Hvis nivået på antall villaks og pukkellaks i vassdraget blir omtrent likt, da kan dette føre til store
problemer for villaksen. Dette er med andre ord ikke tiden for å øke uttaket av villaks.
Webside
Det vil bli vurdert om foreningen skal finne en rimeligere webside-modell, som har det meste av
de funksjonene som vi har på websiden pr. i dag.
Pukkellakstiltak
Det antas at det i 2021 blir ny invasjon av pukkellaks. Tiltak iverksettes for å hindre flest mulig
av arten i å komme seg opp i vassdraget, bl.a. skal en i oppsynet prioritere overvåkning.
Det vil bli søkt om økonomisk støtte fra miljødirektoratet ang. tiltak for å begrense utbredelsen av
pukkellaks i vårt vassdrag. Arbeidet er resurskrevende og vi trenger midler og utstyr til både
registrering og overvåkning. I tillegg trengs midler til administrering og lønn/honorar til personell.

3.8
Resultatregnskap 2020
Se eget vedlegg til denne årsberetningen.

Nr.198. Teal White & Silver
Flueboksen.com

Nr.51. Gaula Spey
Flueboksen.com
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Kvalsundelva sone 1:

3.9
Budsjett for 2021:
Inntekter
Medlemskontingenter
Fiskekortsalg via Inatur Norge AS (før fratrekk provisjon)
Sesongkortsalg KVSFF
Desinfisering
Tilskudd
Norsk Tipping Grasrotkanalen

kr 3 000,00
kr 18 000,00
kr 10 000,00
kr 1 000,00
kr 3 500,00
kr
-

Sum inntekter

kr 35 500,00

Utgifter
Bankomkostninger
Provisjon/gebyr til Inatur Norge AS for fiskekortsalg
Kontor: Utstyr, drift, porto, webside, regnskap
Møter
Oppsyn, bestandkartlegging, pukkellaksprosjekt
Honorarer styret, vara, prosjektbistand.
Vedlikehold og investeringer ang. skilt/infotavler
Desinfisering
Reserve til ukjente utgifter
Diverse (Bl.a. postboksleie)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 100,00
900,00
7 500,00
1 200,00
8 000,00
4 900,00
2 000,00
600,00
2 000,00
2 500,00

Sum utgifter

kr 30 700,00

STYRET

Kvalsund Sportsfiskeforening, Postboks 77, 9621 Kvalsund. Organisasjonsnr. 915.168.701
Bankforbindelse DnB kontonr: 1503.60.35207 Epost: kvsff@yahoo.no Webside: www.kvsff.no
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