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Uskedalselva og Årdalselva 20.01.2012

Jeg er nettopp tilbake fra Argentina med  flotte sjøaurer fra 6-7 kilo 
og oppover. En i laget vårt overtok faktisk  verdensrekorden for 
sjøaure tatt på fluestang.
Synd  at vi  i våre elver ikke har det slik som i Rio Grande.
Undertegnede er særs interesert i elvefiske og i forbindelse 
med nyttårsbesøk i Uskedalen  fikk vi en privat omvisning på
kalkingsanlegget. 
Ble da veldig forundret når vi så overskriften på uskedalen.no

 
Det var aldri min mening å belære noen om forvaltning av Uskedalselva! 
Ønsker på bakgrunn av innleggene  å oppklare en del  ting. 
Først og fremst til Arne Terje Haugland.

 
Direktoratet for naturforvaltning har fra og med 2012 krav om 
lokal forvaltning av alle lakselever i Norge. Dette ansvaret må vi være oss bevisst.

 
Kommentar til Arne Terje Haugland er at vi selvfølgelig kan 
sammenligne de to elvene mot en annen og spesielt med 
tanke på det som Haugland tar opp i forbindelse med eggtetthet 
som for øvrig måles i egg pr.m2 og ikke i prosent som Haugland sier. 
Vassdraget ble for øvrig tidlig på 50-tallet fratatt 63% av vannføringen 
og er i aller høyeste grad en flomelv.

 
Årdalselva har i flere år ligget helt på grensen for gytebestandsmålet 
( 2 egg pr m2 ). På bakgrunn av dette bestemte styret seg 
for å innføre kvotebegrensing på 1 stk laks samt oppfordre 

 
til frivillig utsetting av fisk. En kan fiske mange og slippe ut for 
så å eventuelt ta en før du går hjem. Det var derfor gledelig 
at vi ved telling i høst kunne registrere eggtetthet på 12,4 pr.m2. 
Vi gikk fra 300 laks i 2010 til 1650 laks i 2011 ved telling.

 
Vii styret i Årdal elveigarlag har innført føre var prinsippet. 
Vi har på bakgrunn av dette innført en rekke tiltak så som 
åpning av kvitler , tidlig stamfiske , videoovervåking av utvandrende 
smolt , smoltutsetting ( pålegg til regulant fra DN ) , sleping 
av smolt forbi lusebeltet , rognplanting ,redskapsbegrensing , 
utlegging av gytegrus ca 80m3 , frivillig utslipp av fisk(C&R) , 
vært på studietur til Vosso , merking av smolt og sist men ikke
minst kvoteregulering. Alt dette til sammen har vi i Årdal tro på.

 
Rettighetshavere, forvaltningen ved Fylkesmann og DN og sist 
men ikke minst fiskeren virker til  å være veldig fornøyde.
Tilslutt vil jeg anbefale Haugland til enten å gå inn på vår hjemmeside 
ardalselva.no for ytterligere informasjon eller ta direkte kontakt med
undertegnede for en faglig diskusjon.

 
Tilnåværende leder i styret så vil jeg si stå på. 
Dere må tørre å ta de upopulære
valgene selv om det til å begynne med stormer litt. 
Antar at Driftsplanen til laget inneholder både en biologisk 
og en næringsdel. Med rett forvaltning så ivaretar en begge deler. 

 
Lykke til og ta gjerne kontakt.

 
Per Birger Bringedal
Årdal Elveigarlag


