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Driftsplan for Kvina Elveeierlag forvaltningslaget.
Denne driftsplanen er utarbeidet iht den lovpålagte organiseringen av rettighetshavere i lov
om laksefiske.
Planen skal oppdateres årlig slik årsmøtet vedtar.

Organisering av fellesforvaltningen
Sameiet Kvina Elveeierlag er et lag stiftet av jordskifteretten for å ivareta de lovpålagte
forvaltningsoppgaver av anadrom laksefisk som er gitt etter endringer i lakseloven i 2012.
Laget ble konstituert 23.mars 2013.
Laget driver ikke med næringsmessige eller markedsmessig utnyttelse av fiskeressursene,
men er et rent forvaltningslag for å ivareta lovpålagte felles forvaltningsoppgaver som:
- Bestandsovervåking
- Regulering av fisket
- Fiskeoppsyn
- Informasjon
- Smitteforebyggende tiltak
- Fangststatistikk og rapportering
- Kultiveringstiltak
- Utarbeide driftsplan
Laget finansieres ved avgift fra fiskekortsalget til de enkelte fiskerettshaverne. Alle
fiskerettshavere er pliktig til å delta i laget og ingen kan melde seg ut.
Laget er registrert i foretaksregisteret som tingsrettslig sameie. Org.nr.: 911 980 231
Adresse:
Kvina Elveeierlag
Postboks 36
4490 Kvinesdal
E-post: post@kvinaelveierlag.no
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Andelshavere
Laget består av følgende andelshavere:

Andeler
Fastsettelse av andeler i fisket gjøres etter § 6 i «Forskrift om pliktig organisering og drift av
vassdrag med anadrome laksefisk».
Andelene er fastsatt med følgende vekting:
- elvestrekning 25%
- fangst 75%
Andelsfordelingen skal tas opp til ny vurdering etter 3 år.
Ved eventuell utvidelse av anadrom strekning endres andelene etter samme regler fra den
dato myndighetene definerer den nye strekningen som anadrom.

Informasjon
Nettside
Forvaltningslaget skal informere lagets medlemmer og det offentlige gjennom en tidsmessig
og oppdatert nettside. Innholdet skal primært være relatert til lagets hovedoppgaver.
Markedsføring etc av fiske skal utføres av de enkelte sammenslutninger av vald/fiskerier.
Media
Laget skal videre gjennom andre media drive folkeopplysning om forvaltning av Kvinalaksen.
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Bestandstatus
Laks
Re-etablering av ny laksebestand i Kvina startet med kalking av vassdraget i 1994.
Første «egenproduserte» smolt vandret ut våren 1997 og returnerte sesongen 1998 som
ensjøvinterlaks. Gytetellinger viser i årene frem til 2001 en økende gytebestand, og fra og
med dette året har laksen gytt i hele den anadrome strekningen. Fra og med 2005 regner vi
med at det har vært stabil gyting og re-etablert laks i Kvina. Gytetellingen 2005 er også
referanse for indekser som er utarbeidet for de senere årene.

Laksefangster i Kvina siden oppstart av kalking

Laksefangstene har variert med økende trend frem til 2006 og deretter avtagende som følge
av nedadgående innsig og strengere fiskeregler.
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Gytebestandsmål
Gytebestandsmålet er det antall lakserogn som er nødvendig for å sikre full utnyttelse av
produksjonspotensialet i vassdraget inklusiv en sikkerhetsmargin.
Gytebestandsmålet for Kvina er satt til 1.875 (1.406-2.813) kg hunfisk.
Målet er fastsatt av Miljødirektoratet (MD) etter råd fra Vitenskapelig råd for
Villaksforvaltning (VR).
Forvaltningsmål
Forvaltningsmål er det bestandsnivået forvaltningen sikter mot for å være sikker på at
bestanden er over bevaringsgrensen.
Forvaltningsmålet betegner nivået for den gytebestandsstørrelsen som sikrer
bestandenslangsiktige levedyktighet, det vil si bevaringsgrensen pluss en sikkerhetsmargin.
Forvaltningsmålet for en bestand er definert som nådd når det i gjennomsnitt over en
måleperiode på fire år er minst 75 % sannsynlighet for at gytebestandsmålet er nådd.

Bestandsstatus (oppnåelse av gytebestandsmål og høstbart overskudd)
Status for laksebestandene har tidligere vært vurdert på bakgrunn av
gytebestandsmåloppnåelse. I siste statusrapport fra Vitenskapsrådet brukes det nå en ny
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tilnærming for å beskrive bestandsstatus som er et resultat av arbeidet med kvalitetsnormen
for ville bestander av atlantisk laks. Den nye vurderingen av kvantitativ bestandsstatus
består av to elementer: oppnåelse av gytebestandsmål og høstingspotensiale. Hensikten
med den nye vurderingen er å gi en bedre beskrivelse av status for laksebestandene enn å
bare vurdere i lys av oppnåelse av gytebestandsmål. Vitenskapsrådet beskriver den nye
vurderingen på følgende måte: «Klassifiseringen er bygd på prinsippet om at bestandsstatus
i en gitt bestand bare kan klassifiseres som god når gytebestandsmålet er nådd etter en
normal høsting av bestanden. Delnormen kombinerer vurderinger av oppnåelse av
gytebestandsmål og høstingsnivå til en felles klassifisering av bestandsstatus, som kan
variere fra svært god til svært dårlig. Høstingsnivået sammenlignes med det som anses å
være normalt høstingsnivå for en bestand. Normalt høstingsnivå er det høstingsnivået
bestanden skal kunne tåle på bakgrunn av naturlig sjøoverlevelse, samtidig som bestanden
når gytebestandsmålet…». En bestand som oppnår gytebestandsmålet som følge av strenge
reguleringer, eller der fiske ikke er åpnet, har med andre ord ikke god bestandsstatus. Når en
bestand befinner seg i en slik situasjon tyder dette på at noe er galt i sjøfasen eller i
vassdraget.
Gjennom dette kan en sikre at det kan høstes av et naturgitt overskudd i bestandene.
Kvalitetsnormen for villaks
Miljøverndepartementet legger til grunn at det foreligger en situasjon der mange
villaksbestander har en utvikling i strid med målet i naturmangfoldloven § 5.
Kvalitetsnormen for villaks skal bidra til å tydeliggjøre hva som menes med en kvalitet for
villaksen som er i samsvar med målet i § 5, og de nasjonale målene for villaksforvaltningen.
Normen skal være retningsgivende for forvaltningen på tvers av de ulike
forvaltningsområdene, og er målbar slik at utviklingen kan følges over tid.
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Statusrapport for laksebestand Kvina
Fra «Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 6b» 2014:

Hele rapportene kan leses på: www.vitenskapsradet.no
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Bestandsovervåking

Bestandsovervåkingen består i hovedsak av årlig registrering av gytegroper,
fangstregistrering, skjellprøver, ungfiskundersøkelser og midtsesongevaluering.
Registrering av gytegroper
Årlig blir de sentrale gyteplassene undersøkt og antall groper registrert. Disse områdene
dekker 80% av gyteplassene i vassdraget. På bakgrunn av registreringene blir det utarbeidet
en gyteindeks. Utgangspunktet for gyteindeksen er gytebestand 2005 da gyting hadde
foregått i hele anadrom strekning siden 2001, 4 år etter første «egenproduserte» laks
returnerte til vassdraget. (Se figur «Kvina – utvikling siste 10 år» ).
Gytegropregistrering gjennomføres med de samme personene hvert for å sikre kontinuitet
og kvalitet på resultatet.
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Ungfiskundersøkelser

Ungfiskundersøkelsene har vært utført siden 1995 og er en del av effektkontrollen
vedrørende kalkingen av vassdraget.
MD har nå gått over til 2-årige undersøkelser men «Fagråd for fisk» finansierer de
mellomliggende undersøkelser slik at vi fortsatt har årlige undersøkelser.

Midtsesongevaluering
Kvina er pliktig iht forskrift å gjennomføre midtsesongevaluering. Styret har ansvaret for
utførelsen.
Til hjelp for å gjennomføre evalueringen skal NINA hjelpeskjema benyttes. Lokale
laksefiskere og oppsynet skal også konsulteres vedrørende oppgang av fisk.
Oppgang i andre nærliggende elver skal telle med i vurderingen.
Forhåndsavtale med Fylkesmannens miljøvernavdeling skal inngås innen 1.juni.

11

Sjøaure
Sjøauren har blitt fortrengt fra hovedvassdraget av laksen etter re-etableringen.
Sjøauren gyter hovedsakelig i sidebekkene til hovedvassdraget.
Gyteregistrering blir gjennomført i de store sidebekkene Klevebekken, Øyebekken,
Slimestadbekken og Heldalsbekken. Gytebestanden er pr 2014 god i disse bekkene.
Rapport fra fritidsfiskere i Fedafjorden indikerer god bestand på bakgrunn av fangster.
Fangstene i hovedvassdraget er og så stigende.
Ungfiskundersøkelse i hovedvassdragetsiden kalking startet:
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Fangststatistikk og rapportering
Fangstregistrering
Myndighetene er i ferd med å innføre plikt om fortløpende registrering av fangst gjennom
fiskesesongen.
Alle som fisker skal registrere fangst i fangstrapporteringssystemet innen 2 dager. Unnlatelse
av å ikke registrere fangst kan føre til utestengelse fra fisket.
Registreringen skal omfatte art, redskap, vekt, lengde, kondisjon, c/r og vill/oppdrett.
Alle registreringer skal utføres i iNatur/ Scanaturas edb-basert fangstsystem som
forvaltningslaget har avtale med.

Skjellprøver
Det skal tas skjellprøver av fangst.
Sesongkortkjøpere skal ta skjellprøve av minst halvparten av fanget fisk.
Kortselgere skal levere ut skjellprøveposer og være pliktig til å motta disse innen
1.november.
Skjellanalysene analyseres ved NINA, Trondheim. NINA utarbeider rapport som skal
inneholde:
-

Villfisk eller oppdrett
Alder elv/alder sjø
Flergangsgyter

Skjellprøver finnes for alle år fra og med 1998 og det er utarbeidet minirapport med jevne
mellomrom.
Skjellprøvene utgjør et verdifullt biologisk materiale for fremtidige analyser.

Oppsyn
Det er inngått avtale om fiskeoppsyn i anadrom strekning av Kvina m/Litlåna mellom
forvaltningslaget og Kvinesdal JFF .
KVJFF skal stille med minst 5 kvalifiserte personer til å forestå gjennomføring av oppsynet.
Oppsynspersonellet skal ha inngående kjennskap til lover og regler for utøvelse av fisket, og
skal være utstyrt med identifikasjon fra KEf som viser at disse er oppsynspersonell som
handler på vegne av fellesforvaltningen.
Det skal før fiskesesongen starter gjennomføres ett felles møte for å oppdatere personell på
lokale fiskeregler.
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Kultivering
Vassdraget er regulert ved overføring av betydelige mengder vann til nabovassdraget Sira.
Kultivering i anadrom strekning av vassdraget er i sterk grad knyttet opp til vilkår til
regulantene Sira-Kvina og Trælandsfos.

Biotoptiltak
Det er i forbindelse med vilkårsrevisjon utarbeidet samlet plan for habitatforbedrende tiltak.
Planen angir tiltak for å bedre gyte- og oppveksthabitat for laksefisk i anadrom strekning og
er utarbeidet av Sira-Kvina. Denne planen er en av mange tiltak som kommer som følge av
revisjon av regulantenes konsesjonsvilkår og av vannforvaltningsplanen som utarbeides i
forbindelse med Vannforskriften.
Forvaltningslagets oppgave består av oppfølging av planer og tiltak som kommer som
resultat av revisjonsarbeidet og vannforvaltningsplan.

Kalking
Vassdraget er kalket siden 1994.
Kalkingen utføres av kommunen etter avtale med miljømyndighetene.
MD( Miljødirektoratet) utfører effektkontroll av kalkingen.
Forvaltningslagets oppgave består av oppfølging av kalkingsplanen.

Klekkeri
Det har vært mye diskusjon omkring bygging av klekkeri i vassdraget i forbindelse med
revisjon av konsesjonsvilkår.
Myndighetene bekrefter at standard naturforvaltningsvilkår blir gjort gjeldende for
revisjonene. (Sira-Kvina og Trælandsfos)
Eldre konsesjoner inneholdt ofte konkrete pålegg om fiskeforvaltning. I den senere tid er det
mer vanlig å fastsette dette i vilkår som gir forvaltningen hjemmel til å pålegge tiltak ved
behov. Dette gjør forvaltningen av fiskeressursene mer fleksibel.
Dersom forholdene i vassdraget blir slik at det er behov for fiskeutsetting kan det relativt
enkelt besluttes av det forvaltningsorgan som har denne hjemmelen.
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Regulering av fisket
De lokale fiskereglene blir regulert på bakgrunn av de undersøkelser og resultater som blir
utført og beskrevet i denne plan.
Fisketid
Som hovedregel skal fisketid anvendes for å regulere fangst slik at gytebestands- og
forvaltningsmål oppnås. Den ytre ramme satt av myndighetene for fisketid er 1.juni til
31.august.
Pr dato er fisketiden satt av myndighetene til 1.juni – 25.august. for Kvina. Denne gjelder ut
sesongen 2015. Fra sesongen 2016 – 2021 skal fisketiden fastsettes på nytt og vi vil forsøke
å få utvidet fisketiden til 31.august.

Kvoter
Nåværende kvoter satt av myndighetene vil gjelde for sesongen 2015.
For perioden 2016-2021 blir det av myndighetene satt nye kvoter.
Lokale reguleringer
Innen for rammene av myndighetsfastsatte regler kan det fastsettes lokale reguleringer, det
vil si man kan innskrenke ikke utvide.
Fellesforvaltningen skal utarbeide fiskeregler som gjelder hele den anadrome strekningen og
som skal utleveres sammen med fiskekort til alle som fisker i anadrom del av Kvina
m/Litlåna.
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Kontingent
Laget finansieres gjennom avgift fra de enkelte medlemmer (fiskeri).
Avgiften fastsettes av årsmøtet. Avgiften er for tiden satt til 30% av brutto fiskekortsalg.
Avgiften skal være innbetalt til laget innen 1. november.

Rapportering og fiskekortsalg
Forvaltningslaget har inngått avtale med iNatur/Scanatura om edb-basert
rapport/kortsalgssystem. Det er samme system som har vært anvendt i det gamle laget
siden 2007.
All kortsalg og fangstrapportering skal foregå gjennom dette systemet. Det vil fra offentlig
forvaltnings side bli krevd fortløpende rapportering for å kunne følge sesongutviklingen og
som grunnlag for tiltak ved midtsesongevaluering og andre tiltak i sesongen.
Forvaltningslaget krever at fangst skal rapporteres innen 2 døgn etter at fangsten er gjort,
dette skal angis i fiskereglene.
Alle skal løse fiskekort gjennom dette systemet, også grunneiere skal løse fiskekort på lik
linje med andre.
De enkelte fiskeri/kortselgere skal ha registrert alle opplysninger i systemet minst 14 dager
før fiskesesongen tar til.
Følgende avgifter beregnes av brutto salgsinntekt registrert i systemet:
-

Årsavgift til Kvina Elveierlag fellesforvaltning
Årskontingent til Norske Lakseelver
Årsavgift på kortsalg på det enkelte fiskeri/kortselger til iNatur/Scanatura

Forvaltningslaget har rett til å etablere nødvendige oppsynsordninger for å føre kontroll med
kortsalget og at kun gyldige kort benyttes.
Forvaltningslaget har ansvar for at de registrerte fangster blir rapportert til myndighetene
innen de frister som er satt.
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Utdrag fra Jordskiftet.
Ordinært jordskifte

Overjordskifte

17

18

