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ÅRSBERETNING EINAFJORDENS FISKEUTVALG  
 

2019 
Styret har i år bestått av: 
Formann: Lars Arne Mjørlund 
Kasserer: Per Olav Strande 
Sekretær: Trond Røstadstuen 
Styremedl: Frode Bjørnerud 
  Trond Grefsrud  
Revisorer  Svein Olav Sætra 
  Anders Kleiven 
Årsmøte ble holdt på Folkevang den 4. april -18. 
Det møtte 11 medlemmer på årsmøte. 
Det er i år avholdt 4 styremøter. 
 
Fisk  
Vi mottok rapporten for prøvefiske som ble utført av Per Arne Holt-Seland forrige år. 
Siste omgang med prøvefiske ble utført i juli 2017. 
Konklusjonen fra begge årene med prøvefiske er at fiskebestanden er i en positiv 
utvikling og de mener at det er riktig å ikke forstyrre dette, med noen konkrete tiltak.  
Det ser ikke ut til at det er noe overbefolkning av sik som tidligere antatt, og det 
anbefales derfor å ikke utføre tynningsfiske, slik tilstanden er nå. 
Abboren har utviklet seg til å bli stor og fin i fjorden 
   

 
  
 
 
 
 
 



 
 
Krepsing: 
Det ble registrert 71 godkjente krepsere i fjorden i år.  
Det var bra krepse-fangst først dagene i sesongen, da det var en varm og solfylt sommer, 
var krepsen klar med skallskifte til sesongen startet. 
Det var mange som fikk store mengder de første dagene, for så å avta fort utover i 
sesongen. 
Det ble tatt ut omtrent samme mengde kreps totalt også i år, de fleste var fornøyd med 
fangsten. 
Mange opplever at andelen småkreps øker på områder der det blir krepset hardt, mens i 
andre deler av vannet er det større kreps. Dette viser også rapportene som ble lever inn. 
Vi ser blant annet at i områder der mange er flinke til å sette ut igjen krepsen som er på 
minstemålet har en krepse stamme som generelt har større kreps. 
Rapporteringen er blitt dårligere og noe mangelfull. Håper dette blir bedre for neste 
sesong. 
 
Vannstanden ble i år lav på grunn av den tørre sommeren, og vi ble litt bekymret for at 
dette skulle gå ut over klekkingen, slik at disse ble liggende igjen i tørre områder. 
Gytingen skjer om høsten og mora bærer frem rogna hele vinteren, rogna er da limt fast 
under buken til mora. 
Klekkingen skjer normalt i perioden fra slutten av juni til midten av juli. Rett etter 
klekking henger yngelen fast til mora ved hjelp av små mothakere på klørne og får 
næring fra plommesekken. Etter 8 - 10 dager skjer det første skallskiftet og yngelen er 
helt fri fra mora og begynner å ta til seg føde på egenhånd.  
Det er i denne perioden at det er viktig at vannstanden ikke synker for mye, for da kan 
yngel bli liggende tørt. 
 
Vi hadde i år få problemer i sesongen, kun noen få tilfeller der krepserene ikke holdt seg 
innenfor regelverket. Dette ble tatt tak i hvert enkelt tilfelle. 
 
Tabellen under viser størrelse og uttak av kreps fra Einafjorden 2018 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Vannkvalitet:  
 
Desinfiseringen ved utkjøringen på Eina Grendehus, er også videreført dette året. 
Denne ble holdt oppfylt hele sesongen på dugnad og det var også i år mye forbruk.  
Vi ser at det er en stor økning i båter som kommer til fjorden om sommeren, ofte i 
helgene er plassen ved grendehuset helt oppfylt av biler med båthengere. 
Det er derfor veldig viktig å unngå at noen drar med seg smitte som blant annet 
krepsepest til fjorden, så det er derfor meget viktig at alle bidrar med informasjon om 
dette. 
Nye plakat / ferdigtrykt oppslag på info tavlene ble hengt opp før sesongen på de 5 
stedene tavlene er plassert. 
Dette er en trykt aluminiumsplate som er mye mer værbestandig enn de plakatene vi har 
brukt tidligere.  
 
 
Regulering: 
 
Sesongen 2018 var en nedbørs fattig sesong, vannstanden sank en god del, men holdt seg 
heldigvis på et akseptabelt nivå ut ifra den lave nedbørens mengden. Vi hadde tett kontakt 
med Vokks i denne perioden, slik at de tappet så lite som mulig utover sommeren. 
 
Utover høsten holdt vann standen seg også lav, så den har vært lav gjennom hele 
vinteren. 
 
Vi har også i år holdt kontakt med regulanten Vokks for å prøve og påvirke deres arbeid 
med reguleringen. Vi har hatt møter sammen med Vokks og Vestre Toten kommune om 
reguleringen i år, et møte i mars 2018 og et nå i år (mars 2019). 
Reguleringskurver for 2018 legges frem i eget vedlegg på møte. 
 
 

 
Nivå merket ved Eina sentrum 3 august 2018 
 



 
 
Fiskekort på SMS: 
Dette gjør at man kan sende en melding når man planlegger en fisketur på fjorden, uten å 
måtte oppsøke et utsalg for kort. Det er satt opp plakater for dette rundt fjorden. 
 
Følgende melding sendes for å kjøpe fiskekort for et år. 

 
       SF145S1      Ola Normann,Adresse,1234        Send til 47407900 
 
 
 
 
Hjemmeside: 
 
Fiskelaget har i flere år informert på www.einafjorden.no.  
Vi har nå sikret oss domenenavnet www.einaviltogfisk.no. Denne siden er tenkt felles for 
både vilt- og fiskelaget og er planlagt lansert i løpet av våren 2019. 
 
www.eiafjorden.no blir beholdt som et søkeord og domene, da denne er veldig godt kjent 
og innarbeidet, men blir koblet sammen med den andre siden. 
 
 
Hjemmesiden er oppdatert med regler og nyheter for fjorden via grunneierlaget.  
Vi har her lagt inn info om fjorden  
Regulering 
Fiskeregler 
Desinfisering 
Ferdselsregler og kontaktpersoner.  
Årsmeldinger 
 
Gå inn på www.einafjorden.no og kom gjerne med input på endringer eller tilegg på 
hjemmesida.  
 
 
 
Søknader og uttalelser:  

 Søknad om pilkekonkurranse  av Eina Vel er godkjent.  
 

 
 
 
 
Styret. 
 
 
 
 
 
 
 
 


