TIL MEDLEMMENE
Med dette innkalles det til årsmøte i Savalen Fiskeforening i Gimle mandag 13.
mars 2017 kl.19.30.
Rett til å møte på årsmøte med FULLMAKT, se § 4 i Lover for Savalen
Fiskeforening. (fullmakt kan gis til husstandsmedlemmer og kårfolk).
Møteleder Olav Odden, vara Trond Bjørkeng
Godkjenning av møteinnkallelse og sakliste
2 personer til å underskrive protokoll

SAKLISTE
1) A. Styrets årsberetning.
B. Oppsynsrapport.
2) Årsregnskap.
3) Disponering av lagets midler.
4) Valg av styre.
5) Valg av valgnemnd.
6) Godkjenne fiskeregler for Savalen.
7) Godkjenne regler og priser for fiskekort.
8) Fastsette godtgjørelse til styret.
9) Eventuelle forslag til lovendringer.
10) Spørsmål som måtte gjelde eiendomsretten til fisket, jfr. Nr.1 i § 1 eller bruksrett til fisket, jfr.nr.2 i § 1.
11) Andre saker av betydning for foreningen. Eventuelt innkommende saker.
12) Budsjett og handlingsplan for 2017 legges fram på årsmøte.
Det vil etter møtet bli orientert om Gytebekkprosjektet og omorganiserings-prosessen.
Saker som ellers ønskes behandlet på årsmøtet må innsendes til styret innen 1.januar s.å.
Styret i Savalen Fiskeforening sender i år ut bare årsmøteinnkalling med sakliste, uten utfyllende sakliste
og vedlegg, til alle medlemmer. Utfyllende sakliste med regnskap og vedlegg kan lastes ned fra
www.savalen.net. Her finner du link til nedlasting av saksdokumenter. Ved spørsmål, kontakt Asbjørn
Strømseng, tlf. 916 36 827.
Da noen eiendommer har flere eiere eller har skiftet eier, ber vi om at den som mottar denne innkalling,
varsler medeiere eller ny eier om årsmøtet. Styret vil også ha melding om eierskifte. Styret i Savalen
fiskeforening ønsker å ha ei oppdatert medlemsliste med epostadresser og riktig adresse. Send epostadresse til post@savalen.net
Frasigelse av verv innen 06.03.17 til leder av valgkomiteen Erling Strålberg, øvrige medlemmer er Gunnar
Skjellaug og Trond Randmæl.
Vel møtt!
Hilsen Styret i Savalen Fiskeforening
3.mars 2017

Vedlegg:
1. Utfyllende sakliste
2. Årsmelding
3. Oppsynsrapport
4. Regnskap for 2016
5. Lover for Savalen Fiskeforening.
6. Fiskerapporter 2016
7. Budsjett 2016.
8. Handlingsplan 2016.
9. Fiskeregler for garnfiske i Savalen
10. Fiskeregler for sportsfiske i Savalen
Vedlegg 1. Utfyllende sakliste
Sak 1. a. Styrets årsberetning
b. Oppsynsrapport
Innstilling: «Årsmelding og oppsynsrapport godkjennes.»
Sak 2. Årsregnskap
Se vedlegg
Innstilling: «Regnskap godkjennes.»
Sak 3. Disponering av lagets midler
Innstilling: «Styret foreslår at overskudd overføres annen egenkapital.»
Sak 4. Valg.
a. Leder for 1 år, på valg Asbjørn Strømseng.
b. Styremedlemmer i henhold til valgkomiteens forslag, på valg Paal Hansen-Møllerud
c. 1 vara medlemmer til styret for 2 år. Bjørg Randmæl på valg.
d. Møteleder og vara møteleder for neste årsmøte.
Innstilling til valgkomité kommer på årsmøtet.
Sak 5. Valg av valgnemnd
På valg er Erling Strålberg. Årsmøte velger nytt medlem.
Gunnar Skjellaug valgt 2015 og ikke på valg
Trond Randmæl, valgt 2016 og ikke på valg
Vara til valgkomiteen velges for 1 år. Øyvind Lervang Hagen på valg.
Sak 6. Godkjenne fiskeregler for Savalen.
Ingen endring.
Innstilling: «Fiskeregler for Savalen godkjennes».
Sak 7. Godkjenne regler og priser for fiskekort.
Ingen endring. Priser: Døgn 80,- uke 240,- sesong 500,- garnkort 1100,-. Disse prisene gjelder for
2016, 2017 og 2018.
Innstilling: «Regler og priser for fiskekort godkjennes».
Sak 8. Fastsette godtgjørelse til styret
Valgkomiteen legger fram forslag. Styret forlater salen.
Sak 9. Eventuelle forlag til lovendringer
Ingen endring
Sak 10. Spørsmål som måtte gjelde eiendomsretten til fiske, jfr. nr. 1 i § 1. eller bruksrett til fiske, jfr.
nr. 2 i § 1.
Ingen saker.
Sak 11. Andre saker av betydning for foreningen. Eventuelt innkommende saker.

Sak 12. Orienteringssaker
 Budsjett og handlingsplan
Tynset den 4. mars 2017
For styret
Asbjørn Strømseng

Vedlegg 2

ÅRSMELDING FOR SAVALEN FISKEFORENING 2016
Savalen Fiskeforening avholdt årsmøte i Einaly torsdag 10. mars 2016. 11 medlemmer møtte, herav 2 fra styret.
Styret har bestått av:
Asbjørn Strømseng
Lars Ernst Jonsmoen
Einar Kverneggen
Paal Hansen-Møllerud

leder
nestleder
kasserer
sekretær

Varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge:
1. Leif Sverre Løkken
2. Reidar Leet
3. Bjørg Randmæl
Møteleder for årsmøte 2016:
Møteleder: Olav Odden
Vara Trond Bjørkeng
Valgkomite:
Erling Strålberg
Gunnar Skjellaug
Trond Randmæl
Vara: Øyvind Lervang Hagen

Oppsyn: Kristian Lund-Vang og Stein Oddvar Østgård fra Nord-Østerdal Utmarkstjenester (NØU).
Styret har i løpet av året avholdt 3 styremøter og behandlet 18 saker. Det er i tillegg avholdt både arbeidsmøter
og møter i forbindelse med isfiskekonkurransen. Det har vært løpende kontakt mellom leder og
styremedlemmer, og daglig leder i NØU for den daglige drift av foreningen.
Den 27.februar 2016 ble den årlige isfiskekonkurransen arrangert med utgangspunkt fra Ørvangen. Det kom
298 påmeldte fiskere til konkurransen. Arrangementet gikk over all forventning, med fint vær, god stemning på
isen og folk tok jevnt med fisk. Vi gjorde oss også i år en del erfaringer som vi skal ta med oss videre, blant
annet at forhåndspåmeldinga skal gå gjennom Scanatura, flere mannskaper, og ikke minst bedre
økonomikontroll. Målet til styret har vært, og er fortsatt at arrangementet skal gå i 0. Vår inntjening på dette er
at det fremmer interessen for fiske, og spesielt isfiske. Bonusen her er at flere kjøper fiskekort på Savalen, og
dermed er med på å regulere bestanden av fisk i sjøen. Vi trenger fiskerne.

I sommer og høst har det blitt gjennomført både el-fiske og prøvefiske. El-fiske på bekkene ble gjennomført
helga 13-14. august. El-fiske på bekkene ble gjort som en del av gytebekkprosjektet for å registrere nåsituasjonen av yngel før tiltak blir gjennomført i bekkene. Det ble foretatt fiske i Lomsjødalsbekken,
Nøsterdalsbekken og Sandvikbekken. Det ble registrert en del fisk i Lomsjødalsbekken og Sandvikbekken, og
ikke fullt så mye i Nøsterdalsbekken.
Prøvefiske har blitt gjort i flere omganger. Det startet den 29.-30. august med fiske etter ørret. Det ble tatt opp
ca 15-16 stk. mest ørret, men også noe røye. Utregnet K-faktor på alle var 1,2. Det ble tatt skjellprøver og
otolitter fra alle fisker for innsending til analyse.
Den 21.-22. september hadde vi prøvefiske etter røya. Nettene ble satt ved Svarthue, Skolholmen og
Hardneset. Veldig varierende fangst, med stor forskjell i størrelse.
Fisket i 2016 har vært bra. Det er utfra fiskerapportene tatt opp til sammen 2146 kg røye, 197 kg ørret og 9 kg
merket ørret. Snittvekta på røya ligger på 234 gram, med den høyeste snittvekta for garnfiske; 297 gram. Og
den laveste for isfiske med 149 gram. Snittvekta for røya har gått ned med 13 gram. Det er ikke mye, og kan ha
sammenheng med at andelen isfiskere har gått noe opp i forhold til 2015.
Det tas også mye fin ørret, med en snittvekt på 526 gram. Se for øvrig sammendraget av fiskerapportene.
2. mars 2017
Styrets leder
Asbjørn Strømseng

Vedlegg 3

Oppsynsrapport Savalen 2016
Oppsynsjobben for 2016 er utført av Gudmund Nygaard, Stein Oddvar Østgård og Kristian Lund-Vang, alle
ansatt i NØU.
Det er kontrollert i henhold til gjeldene regler sommer og vinterstid. Vi møter på fiskere som ikke alltid har
løst fiskekort, dette løses ved førstegangs overtredelse på stedet. 100 meters regelen på sommerfisket «garn»
etterfølges bra, med enkelte unntak. Det fiskes fortsatt noe med garn uten merker. Tilfellene blir selvsagt
anmeldt og garnene tas opp av vannet og blir levert Politiet. Oppsynet får inn meldinger på mulige
overtredelser, og vi følger opp så fremt vi er i området. Det er mange forskjellige garnfiskere på Savalen, i høst
opplevde vi faktisk at noen satte garn rundt midnatt, helt lovlig, men det er da vanskelig å orientere seg i
forhold til andre garn i mørket. Noe som kan skape litt kaos.
Dessverre finner vi fortsatt enkelte garn som har slitt seg, og står og fisker uten eiere. Fint om dem som mister
garn melder i fra om dette, og hvor til post@savalen.net. Alle medlemmene i fiskeforeninga er nok ikke klar
over reglene til foreninga i forhold til fiskerett. Dvs. kårfolk osv. dette bør nok opplyses bedre og presiseres.
Ellers er selvsagt veiledning gitt av oppsynet ved mindre avvik på fiskereglene.
Vi har også hatt noen små problemer med fiskere som sitter i samme båt, og ved pilkehull, der det fiskes med
flere stenger samtidig. Men som ikke har betalt fiskekort og sier dem bare er med på tur. Dette problemet ble
lettere å håndtere da fiskereglene ble revidert og det bare ble lov å fiske med ei stang/stikke pr kort. Men
samtidig er det verdt å nevne at det blir en del misnøye blant garvede fiskere som er vant til å fiske med flere
redskap samtidig.
Isfisket på Savalen er fortsatt veldig populært for mange. Fangstene varierer, inntrykket er som vanlig at fisket
er best før jul og tidlig på vinteren.
Vi har registrert noen konflikter angående merkede pilkehull også denne sesongen, noen bryr seg ikke om at
det står navnet til en fisker der, andre forsøker å holde rimelig avstand. Men vi har pinner på populære

fiskeplasser som står hele vinteren, og en kan ikke regne med å ha en populær fiskeplass hele vinteren for seg
sjøl. Men dette er stadig et tilbakevendende problem.
Vi har også i 2016 hatt oppsyn med ”bål/rasteplasser” fortsatt endel aktivitet av ”campere” rundt sjøen, og
dette fører med seg søppel. Alle er som vanlig ikke like flinke til og rydde opp etter seg. Spesielt ser det ut som
det blir en del ølbokser etter folk. Uansett fint at områdene rundt sjøen blir brukt. Men en del tid går med på
opprydding. I år som i fjor var Asbjørn (leder) med på ryddedagen og fikk se med egne øyne at det trengs å ha
oppsyn med dette.
Det må være rent og ryddig rundt sjøen. Det er en del og ta tak i rundt bålplassene, samt avfall fra brygger osv.

Oppsynet for 2017 vil bestå av personell fra NØU. Oppsynet forsøker å ha en grei dialog med fiskere.
Veiledning av fiskere er en del av jobben til oppsynet, og dette vil sannsynligvis øke i framtida med flere
”brukere” rundt sjøen.
Hjemmesida og Facebook sida til fiskeforeninga oppdateres jevnlig, og er en grei informasjonskanal for
Savalen fiskeforening. Fangstrapporteringen i år er vi meget fornøyd med, nesten 700 rapporter ble med i
totalrapporten.
Nord-Østerdal Utmarkstjenester takker for samarbeidet i 2016 og ønsker fiskeforeninga lykke til i 2017.
Mvh Kristian Lund-Vang daglig leder NØU

Vedlegg 4

Årsregnskap 2016
for
SAVALEN
FISKEFORENING

Utarbeidet av:
Vekstra Nord-Øst SA
Autorisert
regnskapsførerselskap
Landbrukets Hus
2500 TYNSET
Regnskapsførernummer
937513062

SAVALEN FISKEFORENING

Resultatregnskap
2016

2015

89 428
53 100

73 154
16 550

142 528

89 704

55 344
0
98 780
246 267
0

49 600
360
95 280
246 267
64

542 919

481 275

21 625
35 700
703

4 500
25 000
33

58 028

29 533

61 750
399 591

60 921
331 629

519 369
23 550

422 083
59 192

8 226
2 098

16 198
2 236

NETTO FINANSPOSTER

10 324
10 324

18 434
18 434

ORDINÆRT RESULTAT

33 873

77 626

ÅRSRESULTAT

33 873

77 626

0
33 873

3 000
74 626

33 873

77 626

Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Fiskekortsalg
3001 Fiskekort
3203 Påmeldingsavgift isfiskekonkurr
Sum Fiskekortsalg
Garnkortsalg
Fiskekartsalg
Utleie
Erstatning
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte
5330 Godtgj. til styre
5390 Annen oppgavepliktig godtgjøre!
Sum Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1
2

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

OVERFØRINGER
Avsatt til ordinært utbytte
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

Årsregnskap for SAVALEN FISKEFORENING

3

Organisasjonsnr . 975418944

Balanse pr. 31.12.2016
Note

31.12.2016

31.12.2015

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Båt
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum anleggsmidler

533 538
31 445

585 855
40 878

4

1 000
565 983

1 000
627 733

5
6

55 798
1 199 269
1 255 067
1 821 050

46 086
1 107 829
1 153915
1 781 648

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

1 767 722
1 767 722

1 733 848
1 733 848

Sum egenkapital

1 767 722

1 733 848

26 085
12 722
3 000
11 521
53 328
1 821 050

24 982
5 666
3 000
14 151
47 799
1 781 648

Omløpsmidler
Andre fordringer
Bankinnskudd , kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Avsatt til erstatning for fiske
Skyldig lønn/styrehonorar
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Dato:

3

2017

Asbjørn Strømseng, leder

Lars Ernst Jonsmoen

Einar Kverneggen

Paal Hansen-Møllerud
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Vedlegg 5

LOVER FOR SAVALEN FISKEFORENING
§ 1.
I henhold til rettsforlik inngått 15.06.1983 i ankesak for Eidsivating lagmannsrett utvides medlemskapet i foreningen
til å omfatte følgende parter i ankesaken:
1. De ankende parter som har eiendomsretten til alt fiske i Savalen.
2. De ankemotparter som ble anerkjent å ha bruksrett til fiske i Savalen.
3. De ankemotparter som ikke ble anerkjent å ha fiskerett i Savalen men som i henhold til rettsforliket ble tilsagt
medlemskap i foreningen.
Medlemmene i fiskeforeningen forplikter seg til å stille sine rettigheter til fiske i Savalen til disposisjon for Savalen
Fiskeforening, med rett på en erstatning for denne.
Fiskeforeningen skal sørge for:
A. Å behandle fiskebestanden rasjonelt
B. Å overvåke at medlemmenes interesser ivaretas på beste måte.
C. Å fastsette fredningsbestemmelser og fiskeregler samt å påse at de gitte bestemmelser for fiske blir nøye
overholdt.
D. Å gi anledning til å fiske mot avgift som betales ved kjøp av fiskekort. Avgiften samt tid og sted for fisket
fastsettes av styret og anføres på kortet. Kortet skal lyde på navn og kan ikke overdras eller utlånes til andre.
Kortet må enhver ha i sin besittelse under utøvelsen av de rettigheter kortet medfører. På forlangende skal
kortet forevises for enhver som ved selv å vise kort, dokumenterer å være oppsyn eller medlem av styret i
foreningen.
§2.
Foreningen skal ledes av et styre på 4 – fire – medlemmer som velges av årsmøtet. Styret skal ivareta foreningens
interesser på beste måte.
Styret skal utføre følgende oppgaver:
1. Arbeide for å bedre fiskebestanden i Savalen.
2. Utarbeide forslag til fiskeregler for Savalen.
3. Utarbeide forslag til regler om kortfiske.
4. Sørge for tilfredsstillende regnskapsførsel og best mulig plassering av foreningens midler.
5. Ansette fiskeoppsyn og fastsette instruks for denne.
6. Sørge for salg av fiskekort og nødvendige kunngjøringer om dette.
7. Behandle alle saker av betydning for foreningen. Større saker skal forelegges for årsmøtet.
8. Utarbeide årsmelding og sørge for innkalling til årsmøte.
Styret kan ikke treffe beslutninger som angår eiendomsretten til fiske i Savalen, Jfr. §1 nr. 1 eller den bruksrett til fiske
som er tilsagt de medlemmer av foreningen som er nevnt i § 1 nr.2. Slike saker må forelegges for årsmøtet eller
behandles av ekstraordinært årsmøte.

§3.
Styremøter avholdes så ofte formannen finner det nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer forlanger møte.
Til avgivelse av gyldig styrebeslutning kreves at minimum 3 av styremedlemmene er frammøtt. Ved stemmelikhet hat
formannen dobbeltstemme.
§4.
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar og kunngjøres med minst 8 dagers skriftlig varsel til medlemmene.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst 3 – tre – ukers varsel som kunngjøres på samme måte.
Fullmakt kan gis til husstandsmedlemmer og kårfolk.
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§5.
Årsmøtet som foreningens høyeste organ, skal behandle følgende saker:
1. Styrets årsberetning.
2. Årsregnskap.
3. Disponering av lagets midler.
Herunder erstatning til rettighetshavere for disponering av eiendomsrett/fiskerett.
4. Valg av styre.
Formannen velges særskilt for ett år om gangen. 3 – tre – styremedlemmer velges for en periode på 2 år. Ett
styremedlem velges i år med oddetall. To styremedlemmer velges i år med partall. Det velges 3 nummererte
varamedlemmer til styret for 2 år om gangen. Styret konstituerer seg sjøl på første styremøte.
Alle medlemmene av styret med varamenn kan frasi seg gjenvalg i like lang tid som de har tjenestegjort.
5. Valg av valgnemnd.
Valgnemnda skal ha 3 – tre – medlemmer med en funksjonstid på 3 år. Det velges ett varamedlem for 1 år.
6. Godkjenne fiskeregler for Savalen.
7. Godkjenne regler og priser for fiskekort.
8. Fastsette godtgjørelse til styret.
9. Eventuelle forslag til lovendringer.
10. Spørsmål som måtte gjelde eiendomsretten til fisket, jfr. nr.1 i § 1 eller bruksrett til fisket, jfr, nr. 2 i §1.
11. Andre saker av betydning for foreningen.
Saker som ellers ønskes behandlet på årsmøtet må innsendes til styret innen 1. januar s.å.
§6.
Forslag til lovendringer må være innsendt til styret innen 01.01 og være bekjentgjort for medlemmene senest 8 dager
før årsmøtet. Til lovendring kreves minst 2/3 flertall av de møtende på årsmøtet. Dog må minst ¾ av medlemmene
avgi møtet. Er ikke ¾ av medlemmene til stede tillyses nytt møte med 14 dagers varsel. På dette møtet avgjøres sakene
med 2/3 flertall av de møtende.
Årsmøte kan ikke treffe noe bindende vedtak om eiendomsretten til fisket i Savalen uten enstemmighet av de som har
eiendomsretten til fisket, jfr. nr 1 i § 1. Heller ikke kan årsmøtet treffe noe bindende vedtak om bruksrett til fisket i
Savalen uten enstemmighet blant de som har bruksrett til fisket, jfr. nr. 2 i §1.
Alle andre saker avgjøres av årsmøtet med alminnelig flertallsvedtak.
§ 7.
Hvert medlem av foreningen har plikt til å varsle styret når det kan være berettiget mistanke om at det foregår ulovlig
fiske. Styret skal anmelde ulovlig fiske til politiet
§8.
Garnfiske skal ikke være tillatt for andre enn medlemmer i foreningen. Fullmakt til å utøve garnfiske kan gis til
husstandsmedlem og kårfolk. Alle som utøver fiske skal ha fiskekort og ha dette med seg. Dersom fisket tillater det,
kan årsmøtet vedta salg av et begrenset antall garnkort. Fiskeoppsynet skal ha tjenestebevis.
§9.
Foreningens oppløsning kan kun skje ved at ¾ av medlemmene avgir møte og stemmer for oppløsning. Foreningens
midler omgjøres til kontanter ved eventuell oppløsning og anvendes til forbedring av fisket i Savalen.

_________________________________
Tynset, 15. januar 1984
Inntatt revideringer vedtatt på ekstraordinært årsmøte 19. april 2001.
Inntatt revideringer vedtatt på årsmøte 7. mars 2008
Inntatt revideringer vedtatt på årsmøte 6. mars 2012
Inntatt revideringer vedtatt årsmøtet 5. mars 2014 i kursiv tekst
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Vedlegg 6
Fiskerapporter:
Kommentar:
Diagrammene er en sammenfatning av alle fiskerapporter som er kommet inn. Totaltallene og
gjennomsnittstallene er et resultat av alle innkommende rapporter. Gjennomsnittsstørrelsen på ørret og røye,
gir et godt bilde av størrelsen på fisken i sjøen.
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Garnfiske
total

Røye

Antall
Vekt
Snittvekt
Andel i fangst

Ørret

Settefisk

4514

4271

236

7

1374,10
0,304
47,2 %

1270,3
0,297
94,6 %

99,5
0,422
5,2 %

4,3
0,614
0,2 %

24 mm
Antall
Vekt
Snittvekt

1145

1091

52

2

230,00

219,4

10,4

0,2

0,20

0,201

0,20

0,10

25,4 %

95,3 %

4,5 %

0,2 %

3369

3180

184

5

1144,10

1050,9

89,1

4,1

0,34

0,330

0,48

0,82

74,6 %

94,4 %

5,5 %

0,1 %

Stang
Antall
Vekt

390
166,4

342
131,7

46
33,5

2
1,2

Snittvekt
Andel i fangst

0,43
4,1 %

0,39
87,7 %

0,73
11,8 %

0,60
0,5 %

Isfiske
Antall
Vekt
Snittvekt
Andel i fangst

4206
628,54
0,149
44,0 %

4200
626,24
0,149
99,9 %

6
2,3
0,383
0,1 %

0
0
#DIV/0!
0,0 %

56
40,9
0,73
0,6 %

7
2,9
0,41
12,5 %

47
37,1
0,79
83,9 %

2
0,9
0,45
3,6 %

396
133,7
0,34
4,1 %

367
115,3
0,31
92,7 %

26
15,9
0,61
6,6 %

3
2,5
0,83
0,8 %

9187
2146,44

361
188,3

14
8,9

Andel i fangst
35 mm
Antall
Vekt
Snittvekt
Andel i fangst

Oter
Antall
Vekt
Snittvekt
Andel i fangst
Ikke oppgitt
Antall
Vekt
Snittvekt
Andel i fangst
Sum

antall
vekt
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Antall fangstrapporter
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Røye

Vekt (kg)

- gjennomsnittsvekt pr. redskapstype
0,450
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000

Garn (samlet)
Isfiske
Stang og oter

2012

2013

2014

2015

2016

Gjennomsnittsvekt for røye pr.
fangstmetode
0,450

0,39

0,400

Vekt (kg)

0,350
0,300

0,41

0,30

Garn (samlet)
Stang

0,250
0,200
0,150

0,15

Oter
Isfiske

0,100
0,050
0,000
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Fangstfordeling pr. redskapstype (%)
- totalt av antall fisk
50,0 %
45,0 %
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

47,2 %

44,0 %
Garnfiske
Stang
Oter
Isfiske
Ikke oppgitt
4,1 %

4,1 %
0,6 %

Gjennomsnittsvekt
- Garnredskap
0,700
0,600

Vekt (kg)

0,500
0,400

Røye

0,300

Ørret

0,200
0,100
0,000
2012

2013

2014

2015

2016

Gjennomsnittsvekter

Vekt (kg)

Art pr. redskapstype
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

0,79

0,73

Garnfiske
0,41

0,39

0,42

0,38

0,30

Stang
Isfiske

0,15

Røye

Oter

Ørret
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Vedlegg 7 og 8
Legges frem på årsmøtet
Vedlegg 9
Fiskeregler for garnfiske i Savalen
Fiskeregler for garnfiske sommer 15. Mai- 19 August









Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 15. mai t.o.m. 19. august.
Det kan brukes inntil 5 garn. Garna skal ha en maskevidde på 35 mm. eller større. Sammenkoblede
garn regnes for det antall som er sammenkoblet.
Garn settes etter klokken 18.00 og taes opp før kl. 10.00.
Garnfiske nord for fredningslinjene mellom Lomvika og Savalodden (botten) og i Belsvika er ikke
tillatt.
Dette kortet gjelder også som sportsfiske i tiden f.o.m 15.mai t.o.m. 10. september.
Garn kan ikke settes nærmere land enn 100 meter.
Alle garn skal merkes med røde/hvite blåser, navn og telefonnummer.
Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Brudd på fiskereglene er straffbart og
blir anmeldt av oppsynet.

Fiskeregler for garnfiske høst 10. September – til isen legger seg









I tiden 10. september – til isen legger seg kan det settes garn på røyas vanlige gyteplasser. Garn
settes etter kl. 16.00 og tas opp før kl. 10.00
Det kan brukes inntil 7 garn. 5 av garna skal ha en maskevidde på 35mm eller større. Det skal fiskes
med 2 garn med maskevidde på maksimalt 24 mm. Sammenkoblede garn regnes for det antall som er
sammenkoblet.
Garnfiske nord for en linje mellom Lomvika og Savalodden (botten) og i Belsvika er ikke tillatt.
Garn kan ikke settes nærmer land enn 100 meter.
100-meters regelen er opphevet rundt «Skolholmen» under høstfiske. (Dette gjelder kun utenfor
fredet område jf. merking og fiskekart)
Alle garn skal være merket med røde/hvite blåser, navn og telefonnummer.
Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Brudd på fiskereglene er straffbart og
blir anmeldt av oppsynet.

* Grunneiere har ingen begrensninger på antall garn som kan settes.
Fiskerapport for garnfiske må leveres innen 15. Desember det året fiskekortet gjelder for. Fiskere som ikke
leverer fiskerapport innen fristen vil bli utestengt fra garnfiske neste gang dem forsøker å kjøpe kort.
Regler for motorisert ferdsel på Savalen.



Maks. motorstørrelse 15 hk.
Maks fart 10 knop (innenfor 100 metersbeltet i strandsonen gjelder maks 5 knop).
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Vedlegg 10
Fiskeregler for sportsfiske i Savalen
1. Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis.
2. Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 15. mai til 15. September. Lovlig redskap er stang, oter m/flue og
håndsnøre.
3. Fangst av Ørret som er mindre enn 30 cm. Målt fra snutespiss til halefinnens midterste stråler, skal
straks og så vidt det er mulig, settes ut igjen.
4. Det kan kun fiskes med et fiskeredskap pr. kort til enhver tid. (Dvs. ved for eksempel dorging har du
lov til å ha en stang ute pr kort). En fisker kan kjøpe inntil 3 sportsfiskekort på samme navn.
5. Fiske nord for fredningslinja i Boten er ikke tillatt.
6. Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.
Fiskeregler for isfiske i Savalen
1. Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis.
2. Fiske er tillatt f.o.m. isen legger seg t.o.m. 15. mai/isfritt.
3. Det er forbudt å bruke agnfisk i Savalen.
4. Det er tillatt å fiske med ett fiskeredskap pr kort til enhver tid. En fisker kan kjøpe inntil 3 isfiskekort
på samme navn.
5. Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.
Det henstilles om ikke å fiske i merkede pilkehull.

16
www.savalen.net

