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Rafossen i flom (130 m3/s)

Årsrapport
Årets sommer har vært den tørreste på 70 år og dette ga utslag på laksefangstene som ble de nest
laveste siden kalkingen startet. Også fiskekortomsetningen fikk en nedgang på 40%.
Kontingenten til laget ble dermed reduser til kr. 36.375.Laget har i løpet av sesongen vært representert i :

-

Norske Lakseelver AS regionsamling for lakseelvene på Sørlandet.
jevnlige møter i Fagråd for fisk.

Alle høringer i konsesjonssaker og vilkårsrevisjon er nå avsluttet.
Disse er nå oversendt fra NVE til OED for endelig avgjørelse. Dette kan ta tid, fra 1 mnd til 1 år før
OED har konkludert.
Når det gjelder utbygging av Rafossen så ventes det på investeringsbeslutning fra styret i Sira-Kvina.
Denne ventes i løpet av sommeren (2019).

Rafossen
I forbindelse med bygging av laksetrapp har KEF foretatt grenseoppgang på kart og beregnet andeler
for anadrom strekning ovenfor fossen.
Den utvidede strekning er på 7,8 km og den totale lakseførende strekning i Kvina blir på 22,8 km.
Lakseførende strekning ovenfor Rafossen blir da 1/3 av totalen.
Det blir 13 nye fiskerier i tillegg til de 16 som utgjør Kvina Elveierlag Fellesforvaltning (KEF) i dag.
Revidering av vedtekter iht den nye lakseloven med forskrifter utføres når endelig beslutning om
bygging er vedtatt. Forberedende arbeid med dette er startet.
KEF har sett på utvandringsløsningen av anadrom fisk ned til kraftverksutløpet i Rafossen.
Det har blitt tatt dronevideo av hele minstevannføringsløpet og her ble det avdekket stor
sannsynlighet for fiskedød under utvandring av smolt, utgytt fisk og vinterstøinger. Det er særlig
storfallet i fossen som er problemet.
Regulanten ble gjort oppmerksom på problemet og det ble satt i gang et prosjekt som skulle
undersøke forholdene.
Det ble kjørt forsøk med «sensorfisk» som ble sendt ned fossen og resultatene ble 25% dødelighet.
Dette er uakseptabelt noe regulanten har innrømmet og det foregår studier med kompetent
forskningsmiljø for å løse dette.

Sensorfisk

Storfallet i Rafossen
Forvaltningslaget har stor fokus på problematikken vedrørende Rafossen og vi har eksperthjelp fra
Norske Lakseelver i saken.

Utlegg av gytegrus (2017)
Det ble lagt ut 60 tonn med grov gytegrus høsten 2017
mellom Killefoss og terskelen på Svindland. Dette feltet er nå
undersøkt av UNI Miljø og resultatet er tilfredsstillende.
Det ble registrert gytegroper i utleggene og det var god
overlevelse av eggene.
Tiltaket vil etter all sannsynlighet bli utvidet.

Bestandsovervåking
Ungfiskundersøkelse
Ungfiskundersøkelsene ble for tredje året på
rad dessverre avlyst på grunn av for mye vann i
undersøkelsesperioden. NINA antyder at man
vil forsøke å få til en vårundersøkelse.

Midtsesongevaluering.
Den lovpålagte midtsesongevalueringen ble gjennomført som planlagt 25 juli og var meget krevende
med så lite oppgang av fisk. Evalueringen ga ikke grunnlag for utvidelse eller innskrenking av
fisketiden.

Gytetelling
I år var forholdene for gytetellingen gode. Det ble registrert nok gytegroper i de undersøkte områder
slik at beregnet gytebestandsmål ble oppnådd.

KEF vil takke de trofaste personene som år etter år stiller opp på høsten for å dokumentere
gytebestanden som er det viktigste parameter vi har for å forvalte kvinalaksen på en god måte.

Fangst

Laksefangst i Kvina 2018.
Den tørreste vår/sommer på 70 år satte sitt preg på laksefisket i vår region.
Tall i parentes er fjorårstall.
Totalfangsten for laks i 2018 stoppet på 872 kg (1.113) . Av sjøaure ble totalfangsten i 2018 på 110kg
(139).
Gjenutsatt fisk: Laks 7,7% (5.0%) på vektbasis. Sjøaure 25,7 % (15,8%) på vektbasis.
Totalfangst av laks for Vestagderelvene 19,5 tonn (23,2).
Laksefangstene i Kvina utgjorde 4,5% (4.9% ) av laksefangstene i Vest Agderelvene. Sjølaksefisket i
Vest Agder utgjorde 27 tonn (14 tonn). En økning på nesten 100%!
Årets fiskesesong i Kvina fulgte normalfisketiden 1.6 – 31.8.

RØMT OPPDRETTSLAKS
Det ble fanget 9 oppdrettslaks på slutten av sesongen i fjor i den ytre delen av Kvina.
Fiskeridirektoratet ble varslet om hendelsen.
Det ble tatt skjellprøver og biologisk materiale fra laksen og sendt Fiskeridirektoratet i Egersund.
Alle nærliggende vassdrag ble varslet men det var bare Åna Sira som hadde registrert dette. Ifølge
fiskere i Sira var omtrent halvparten av fangsten oppdrettslaks, det ble også sendt prøver fra disse.
Tilbakemeldingen fra direktoratet var at de hadde de undersøkt saken, men resultatet var som vanlig
i disse sakene, ingen skyldige funnet.

Lakselus
Etter mange år med lite lakseluspåslag er det med bekymring at vi registrerer en markant økning i
påslag av lakselus i Kvinalaksen/sjøaurens nærområde.
Den økende biomasse det er gitt tillatelse til oppdrettere i Flekkefjordsområde gjør situasjonen enda
mer krevende.
Havforskningsinstituttet har fra 2018 opprettet overvåkningsstasjon i Flekkefjordsområdet som vist
på nedenforstående figur.
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