
Referat fra årsmøte i Kragerøvassdragets grunneierlag 
 
Møtedato: 11.04.12. 
Møtested: Drangedal Bygdetun 
 
 
Saksliste for årsmøte. 
 
      1.   Valg av møteleder: Per Rinde ble enstemmig valgt til møteleder.  

       Valg av referent: Siri Fossen ble enstemmig valgt til referent. 
 
2.  Årsmelding: Leder Per Rinde gjennomgikk årsmeldingen for Kragerøvassdragets 

Grunneierlag. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt uten innsigelser. 
 

3. Årsregnskap: Kasserer Arne Larsen gjennomgikk årsregnskapet for 
Kragerøvassdragets Grunneierlag.  
 
Kragerøvassdragets grunneierlag har en negativ egenkapital på kr 77 140,42. 
Følgende forslag ble fremmet: For å dekke inn den negative egenkapitalen sendes det 
ut «tiggerbrev» til banker, næringsdrivende og andre som kunne tenkes å støtte 
grunneierlaget økonomisk. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kragerøvassdragets grunneierlag har gått fra å være et BA til å bli et samvirkeforetak. 
Dette medfører endring av § 5 i grunneierlagets vedtekter for at disse skal 
godkjennes av Brønnøysundregisteret. 
Følgende forslag ble fremmet: Det foreslås at nevnte kronebeløp i dagens vedtekter 
tas ut. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

4. Valg: Valgkomiteens representant Jørgen T. Bø ledet valget. 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Det nye styret i Kragerøvassdragets grunneierlag består i 2012 av følgende 
representanter: 
 

 
Leder:     Leif Grønstad   valgt for  1 år ny 
Nestleder:   Jørgen T. Bø    valgt for  1 år ny 
Kasserer:  Arne Larsen  valgt for  2 år gjenvalg 
Sekretær:  Siri Fossen   ikke på valg  1 år      
Samfunnskontakt:  Else Bjørg Finstad  ikke på valg 1 år 
Fiske/utmarks. ansv.:  Jens Tore Aakre valgt for  2 år ny 
Kulturansvarlig: Olav Tveitereid  valgt for  2 år gjenvalg 
Styremedlem  Peder Aarø   ikke på valg 1 år 
Styremedlem  Roald Eie   ikke på valg 1 år 
Styremedlem:  Arne Dag Rønningen  ikke på valg 1 år 



Varamedl.:  Erling Vrålstad  ikke på valg 1 år 
  Varamedl.:  Øyvind J. Eliassen   
 Varamedl.:  Ivar Moland  valgt for  2 år ny 
 
 Valgkomité:  Ulf K. Rønneberg ikke på valg 1 år 
 Valgkomité:  Grete Bastnes  valgt for  2 år  
  

Årsmøtet godkjenner at det står oppført 3 varamedlemmer.  
Årsak: valgkomiteen hadde ikke fått avklart om Øyvind J. Eliassen tok gjenvalg som 
vararep. 

 
Revisorer: Astrid Lunde og Stian Dukefoss.  
Stian Dukefoss tok gjenvalg som revisor og årsmøtet godkjente at det tas kontakt 
med Astrid Lunde i etterkant med forespørsel om videre å inneha vervet som revisor. 
 

 
5. Status for Lakseprosjektet: Ole Erik Elsrud oppdaterte årsmøtet om status for 

lakseprosjektet. Den foreløpige rapporten fra NINA oppfattes som positiv mht. 
dødelighet på smolten i utvandringen. Rapporten i sin helhet skal etter planen være 
ferdig høsten 2012. For å lese mer om Lakseprosjektet se: 
  

6. Status for Storrusefiske: Stian Dukefoss orienterte om status for storrusefisket i Toke. 
Storrusefisket har pågått i 4 sesonger og det er tatt opp store mengder fisk. 
Hensikten med fisket er å tynne ut for å gjøre leve- og vekstvilkårene for storørreten 
bedre. Dette ser ut til å gi resultater.  
Ørekyt finnes i dag ikke i Toke, men i Nissedal forekommer den. Ørekyten er en 
uønsket art i Toke og Kragerøvassdraget. Følgende forslag ble fremmet: 
Kragerøvassdragets grunneierlag legger press på Fylkesmannen mht. bekjempelse av 
Ørekyt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Leder tar kontakt med Fylkesmannen v/Finn 
Pål Johannesen. 
For å lese mer om Storrusefisket se: 
 

7. Fiskekultivering Tveitereidfoss- Dalsfoss: Stian Dukefoss orienterte om planene for 
fiskekultivering mellom Dalsfoss og Tveiereidfoss. Flere tips om egnede fiskeplasser 
kom frem. 
 

8. Endret reguleringsreglement for Toke. Skagerak Kraft v/Einar Tafjord skulle ha 
orientert reguleringsreglementet for Toke, men pga. årsmøte i KIF samme dagen var 
han forhindret fra å komme. Per Rinde tok likevel en rask gjennomgang av de mest 
vesentlige endringene. Jfr. avsnittet i årsmeldingen om Reguleringsreglementet for 
Toke. 

 
9.   Næringsutvikling i og rundt vassdraget v/ Næringssjef Tore Halvorsen 

og Sektorleder Arne Ettestad: 
Næringssjefen orienterte om Drangedals satsingsområder innenfor turistnæringen, 
der «Smaken av Drangedal» er det viktigste. Det satses på naturbaserte opplevelser 
og der stier og geologi vil være viktige elementer. Et godt samarbeid vil være nyttig 



for både Drangedal kommune og Grunneierlaget. Fra Grunneierlagets side er det et 
ønske å få et felles kart med turistinformasjon der bla. fiskeplasser, leirplasser og 
båtutsettingsplasser er avmerket. 
 

10. Eventuelt: Ingen saker under pkt. Eventuelt. 
 
 
Drangedal 11.04.12 
 
Siri Fossen 
Ref. 
 
 
 
 

 
 


