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Årsrapport
Styret har hatt 2 ordinære styremøter i løpet av perioden. Laget har også vært representert
ved Norske Lakseelver AS regionsamling for lakseelvene på Sørlandet. Dette ble gjennomført
med seminar om habitatforbedrende tiltak i Mandalselva.
KEF har holdt møte med styret i Norske Lakseelver på Utsikten i forbindelse med
revisjonssakene i Kvina. Lagets viktigste oppgave i denne saken har vært å skaffe tilveie
oppdaterte fakta for vassdraget.
Videre har laget samarbeidet med kommune, JFF og Miljøvernavdelingen i fylket når det
gjelder revisjon og konsesjonssakene.
Laget har også samarbeidet med Åna Sira elveierlag og Dirdal elveierlag i forbindelse med
revisjonssaken i Sira-Kvina.
I alle disse sakene er høringsrundene avsluttet og det er bare å vente på resultatene.
Revisjon av konsesjonsvilkår er til behandling i NVE, ventes i løpet av 2017.

Rafossen
Konsesjonssøknaden for bygging av kraftverk
er endelig avgjort av Olje- og
Energidepartementet .
Avgjørelse på denne søknaden er ventet om
kort tid, men uavhengig av resultatet så vil
det bli bygd laksetrapp i fossen.
Dette medfører at lakseførende strekning vil
bli utvidet med 8 km, helt opp til terskelen
med Narvestadbassenget.
Dette medfører for laget at fiskerettshavere fra Rafossen til Narvestadbassenget må
innlemmes som medlemmer av Kvina Elveierlag fellesforvaltning siden den nye lakseloven
tilsier pliktig organisering i ett lag. Denne prosessen planlegges fra lagets side når regulanten
har foretatt investeringsbeslutning.

Bestandsovervåking
Ungfiskundersøkelsene viser en nedgående
tendens på yngeltetthet i 2014 og 2015 for
både for yngel og eldre laksunger.
Gytebestand har vært normal for disse 2
årene.
Det er en liten økning i yngeltetthet høsten
2016 så noen katastrofe har ikke Synne
vært.
Lakseførende strekning ble flyfotografert
19.mai i år og bildene viser betydelig
transport av finmasser.
Det er usikkert hvordan dette slår ut på sikt.
Midtsesongevaluering
Årets midtsesongevaluering ble gjennomført 25.juli og resulterte ikke i endringer i fisketid
eller kvoter.
Gytetelling
Årets gytetelling ble utført under gode vannforhold. Elva er dekt med gytefisk fra Klosterøya
til Rafoss.
Registrert gytebestand er beregnet til en faktor på 1,4 som figuren under viser og dette er en
av de beste registreringer vi har.
Bestandsutvikling
Gytebestanden er
opprettholdt gjennom de siste
årene.
Fangsten er redusert med
50% fra 2005 og dette
tilskrives strengere kvoter og
kortere fisketid. Dette har
vært nødvendig for å
opprettholde gytebestanden
på et akseptabelt nivå.
I samme periode har innsiget
til sørlandselvene blitt redusert med 40% så vi opprettholder stort sett vår andel av fisket. Til
orientering så er tallene nederst under årstallene i figuren sesonglengde i uker/døgnkvote
laks/sesongkvote laks.

Utvikling nabovassdrag.
Vi har valgt å ta med fangststatistikken
for 2 av våre naboelver, Lygna og
Sokna.
Som figuren viser er utviklingen av
laksefangstene forskjellig for disse
vassdragene siden kalkingsstart tidlig
på 90-tallet.

Fordeling på vektklasser.

Figurer over viser utviklingen i antall fisk i de enkelte vektklasser. Registrering starter i 2005
da vi regnet med at elva var fulldekket med gytefisk.
Nedgangen i smålaks er særlig stor.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning(VL).
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for
naturforvaltning (DN) i 2009. Det vitenskapelige rådet har som hovedoppgaver å:
1) beskrive bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål og trusselnivå,
2) utarbeide prognoser for innsig av laks,
3) gi råd om beskatningsnivået, og
4) gi råd om andre spesifiserte tema.
Fra årsrapporten(2016) til VL sakser vi følgende:
025.Z Kvina Kvinesdal, Vest-Agder
Gytebestandsmål (kg hunner): 1875 (1406-2813)
Naturlig bestandsstørrelse: stor
Kvalitet etter kvalitetsnorm (2010-2014): Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål siste fire år: 57 %
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år: 87 %
Høstbart overskudd siste fire år: 34 % av normalt overskudd
Totalbeskatning 2015 (%, på vektbasis): 43 %
Overbeskatning 2015 (% av gytebestandsmål, på vektbasis): stor, 42 %
Vurdering av beskatning: Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden.
Gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd 2012-15: Dårlig, basert på fire siste år.

Fiskeregler
Myndighetene fastsetter rammene for fiskereglene med 5 års varighet. I fjor var det
hovedrevisjon for perioden 2016-2021.
Vi søkte om å få lik fisketid i Kvina som i de andre sørlandselvene siden vi har hatt 6 døgn
kortere fisketid siden 2010. Etter første høringsrunde satte myndighetene kvotene for Kvina
ned til 1 laks pr fiskedøgn og samme fisketid som de andre sørlandselvene. Etter diverse
skriv og argumentasjon fikk vi gjennomslag for vårt opprinnelige forslag som var fisketid fra
1.juni – 31. august og døgnkvote på 2 laks.
Dette var viktig å få gjennomslag på fordi reglene settes for 5 år av gangen og har vært
vanskelig å få endret i perioden.
Dette betyr ikke nødvendigvis at det tas ut mer laks, og vi har lokal myndighet til å redusere
kvotene i forhold til gytebestandsmål.

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo Salar)
Miljøverndepartementet har utarbeidet kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks,
som er hjemlet i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 13.
Formålet er å bidra til at ville bestander skal ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og
sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og
høstingsmuligheter. Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning. For at en

laksebestand skal nå målet om tilstrekkelig god kvalitet så må den ikke være genetisk
påvirket av rømt oppdrettslaks eller andre menneskelige påvirkninger, den må ha nok
gytefisk (ha nådd gytebestandsmålet), og den må ha et normalt høstbart overskudd.
I rapporten er 104 norske laksebestander vurdert etter kvalitetsnormen. Av disse hadde 23
bestander (22 %) god eller svært god kvalitet, 29 bestander (28 %) moderat kvalitet og
halvparten dårlig eller svært dårlig kvalitet. Det vil si at 81 bestander (78 %) ikke nådde
kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet.
Kvina er med blant de som ble vurdert i 2016 men rapporten er ikke utgitt enda, den ventes i
nær fremtid.
Det er vår vurdering at Kvina er blodrød. Vi kommer med mer opplysninger når rapporten
foreligger.

Som vi ser så er Tovdalselva rød, Mandalselva gul og Audna grønn.

Ispropp på terskel

Den 7 mars oppstod det ispropp på terskelen på Narvestad pga oring/kjølving og mulig andre
terskler også.
Dette resulterte i lite vann ut fra Trælandsfos og omstendighetene etterforskes av Sira/Kvina
og Trælandsfos.
I skrivende stund er ikke resultatet ferdig men KEF ser meget alvorlig på denne saken.

Frivillig revisjonsavtale Kvinesdal Kommune – Sira Kvina
Det er oppstart på den frivillige avtalen mellom kommunen og regulant.
Avtalen er delt i 2 prosjekt med prosjektstart sommer 2017
: terskler og sediment som har en 10 årig tidshorisont, hovedsakelig i øvre del
: biotopforbedrende tiltak som har en 7-årig tidshorisont, hovedsakelig i lakseførende del
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