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ÅRSBERETNING EINAFJORDENS FISKEUTVALG
2021-2022 (aug – april)
Styret har i år bestått av:
Formann:
Lars Arne Mjørlund
Kasserer:
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Sekretær:
Trond Røstadstuen
Ola Gårdsrud
Ole Edvard Løken
Revisorer
Kjell Tore Sætra
Anders Kleiven
Årsmøte ble holdt på Folkevang den 10 august - 21.
Det møtte 12 medlemmer på årsmøte.
Det er i år avholdt 2 styremøter i tillegg til årsmøte.
Fisk
Det er mange som fisker i fjorden til åte før krepsesesongen.
I tillegg har det vært to pilkekonkurranser, der det ble tatt opp mye fisk.
De melder at det er normale mengder fisk som blir tatt.
Abboren har utviklet seg til å bli stor og fin i fjorden.
Vi selger fiskekort via Inatur.NO og i kiosken ved Bensinstasjonen på Eina

Krepsing:
Det ble registrert 76 godkjente krepsere i fjorden i år.
Det var bra krepse-fangst også denne sesongen, det var en ganske normal sommer og
krepsen var klar med skallskifte til sesongen startet.
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. Dette viser også
rapportene som ble lever inn.
Vi må fortsatt purre en del på rapportene, men i år var det en økning i tilbake meldinger
etter krepsingen.
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 2021

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.
Vi hadde også desinfiserings stasjon på NM i Isfiske ved Grendehust begge dager.
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.

Regulering:
Vannstanden høsten 2021, ble ganske normal og lavere enn det vi er vant til for årstiden,
det ble tappet hardt på sommeren og med en nedbørsfattig høst kom ikke fjorden opp i
normal vannsatnd før vinteren.
Vi har hatt møter sammen med Vokks og Vestre Toten kommune om reguleringen i år
også, vi hadde møte på Rådhuset den 19/11- 21

Fiskekort kan kjøpes pr SMS fra Inatur
Kode for fiskekort:
Sesongkort
send sms
Dags kort
send sms

FISKEKORT BDA11
FISKEKORT BDA10

til tlf nummer 2377
til tlf nummer 2377

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.

Hjemmeside:
Kom gjerne med innspill til www.einafjorden.no eller www.einaviltogfisk.no

Styret.

