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Saksliste til årsmøtet 2021: 

1. Åpning. 

 

2. Godkjenning av innkalling og sakslister 

- valg av møteleder. 

- valg av sekretær 

- valg av to til å underskrive protokollen. 

        

3. Årsmelding 2020 

 

4. Revidert Årsregnskap for 2020 

                   

5. Kontingentandel 

 

6. Priser Fiskekort 

 

7. Innkomne saker 

 

8.   Valg:    

– Styreleder for 2 år 

– 3 Styremedlemmer for 2 år 

– Medlem til fiskeutvalget 

– Et vara medlem til styret for 2 år 

– Medlem og 1 vara til valgkomiteen 

– 2 Revisorer med en vararepresentant 

 

        

-styret-       



Styret 
 

 

Styret har i 2020 bestått av: 

 

Styreleder    Astrid Solhaug       

Nestleder    Geir Arne Evanger     

Styremedlem    Arnt Fossli                         

Styremedlem    Martin Manndal                      

Styremedlem    Sigmund Dalvik 

Styremedlem   Bjørn Hallvard Seljeskog    

                

Varamedlem til styret  Katarina Niva      

Varamedlem til styret  Simon B. Johnsen                 

 

Valgkomite:    Ellen Dalvik, leder   

    Vibeke Manndal 

    Åsmund Seljeskog   

Vara til valgkomite:   Eivind Fossli   

 

Revisor:    Hans Vatne    

                 Berton Bucht    

Vara revisor:    Fred Are Nilsen   

 

Fiskestellsutvalget:                Kurt Ivar Johansen   

    Odd Isaken    

    Geir Arne Evanger    

 

 

 

 

 

 

 



Styret har i 2020 har hatt 3 styremøter behandlet til sammen 15 saker, som bl.a har vært: 

 

– regnskap 

– pliktig organisering av elva 

– fiskekort/forvalting av fiske/Manndalselva   

– andre aktiviteter 

 

 

Fiskestellsutvalget har i 2020 har hatt to møter og vært med på et utvidet styremøte og behandlet 17 saker, som bl.a har vært: 

 

- Forvaltingsplan for elva 

- Søknad om utvidet sesong 

- Lakstrappa i Fossen 

- Kanaliseringsprosjektet 

 

 

 

 

Aktiviteter og annen drift 

 
Grunnet koronasituasjonen har aktiviteten 2020 vært redusert. 

 

Medlemmer: 

Pr. 31.12.2020 hadde foreningen 64 medlemmer. Det er ingen stor endring i medlemsmassen siden 2020. 

 

Gapahuken ved Millonjárga 

Taket ble ferdig torvet, og veggene ble beiset på dugnad i juni 2020. Det som gjenstår, er at leiren bak gapahuken må stabiliseres.  

 

Egen hjemmeside www.mjff.manndalen.com 

I tillegg til facebook siden vår, har vi også hjemmeside. Her ligger det informasjon om aktiviteter og annet som skjer i foreningen.  Du kan registrere 

medlemskap her, lese fiskeregler med mer, så følg med på siden vår :) For sesongen 2020 solgte vi fiskekort bare på denne siden, og registrerte fangst 

rapporter her.  En slik løsning gir en bedre oversikt og samtidig forenkler arbeidet med administering/registering av fiskekort/fangstrapport. 

 

http://www.mjff.manndalen.com/


 

Skáidi Hytta 

Foreningen vår er deleier i Skaidi hytta og har også i år gjennomført flere dugnader på hytta, der det har blitt felt, tilkjørt og hogd ved til hytta. MJFF 

har bevilget kr 5.000 for bygging av nytt soverom på hytta. 

 

 

Grasrotandel: 

Grasrotandel Norsk-Tipping er en fin inntektskilde til foreningen. For 2020 fikk vi inn kr 11.678,15. Vi oppfordrer våre medlemmer til å gi sin 

grasrotandel til foreningen og på den måten være med å bidra til aktiviteter i laget. 

 

Laksetrapp 

MJFF har fått midler fra Miljødirektoratet, for utbedring/ombygging av laksetrappen. Sintefs ingeniør har laget en rapport som skal brukes for å søke 

om midler for utbedring/ombygging av laksetrappen i Fossen. Det ble gjort en del arbeid høsten 2020. MJFF leide inn Manndalen maskin til å utføre 

tyngre arbeid. 

 

 

Elveoppsyn for Manndalselva 

Vi har hatt to fiskevakter som har gått sommeren 2020. Der er kjøpt inn nye vester til elveoppsynsvaktene.  

 

Samarbeide medKåfjord kommune angående kanalisering av Manndalselva 

I november hadde MJFF møte med kommunen angående kanalisering av elva. 

 

Brakker 

MJFF har solgt de to brakker som vi fikk fra Sørreisa kran for kr 26.000. Brakkene skal hentes av kjøper. 

 

Jegerprøvekurs 

MJFF arrangerte jegerprøvekurs høsten 2020, med 20 deltakere. Kåfjord kommune støttet tiltaket med midler til deltakelse for ungdom. 

 

Dugnader 

Vi har lagt torv på gapahuktaket i Millonnjárga. Vi har ryddet opp på Løkvoll som var avtalt for at vi skulle få brakkene fra Sørreisa kran. 

 

 

 



Rapport om fiskesesongen 2020 

Sammendrag 

• Resultatmessig har sesongen 2020 vært dårligere enn i 2019. Se statistikk senere i rapporten. Endring i statistikken kan være et resultat av 
Coronasituasjonen. 

• Flere frivillige har deltatt i opprensking av gytebekker. Dette arbeidet er veldig viktig hva angår økning av gytebestanden.  

• I 2019 utarbeidet vi et forprosjekt til forbedring av gyteforholdene i den kanaliserte delen av elva. Dette er sendt til NVE, fylkesmannen og 
Kåfjord kommune. De berørte grunneierne er også tilsendt prosjektet til godkjenning. Etter å ha kontaktet NVE høsten 2020 fikk vi tilbakemel-
ding om at vi måtte søke om tiltaket via en egen plattform, noe vi ikke har hørt om tidligere. Saken er sendt Kåfjord kommune som er den 
instansen som må søke om tiltaket. Vi venter på avklaring om dette. 

• I desember startet utbedringen av laksetrappa i Fossen. Det ble flyttet en stor stein som delvis sperret inngangen til trappa og gjort utgangen 
(ovenfor trappa) dypere. Dette i tråd med anbefaling fra Sintef i deres rapport. Manndalen Maskin gjorde en rask og god jobb på kort tid. Det 
gjenstår fortsatt en del arbeid, men alt avhenger av is- og vannforhold. Vi tar sikte på å starte opp igjen våren 2021. 

• Fiskevaktordningen har vært gjennomført som i 2019. Det er ikke rapportert om store brudd på bestemmelsene. Noen få har vært bortvist for 
fiske i fredningstiden fra onsdag til torsdag. Det må settes opp skilt om plikt til kjøp av fiskekort nede ved sjøbuene og bruene på Løkvoll. 

• MJFF søkte i vår om utvidet fisketid til 17. august. Søknaden ble innvilget av fylkesmannen og Miljødirektoratet. Laksefisket ble gitt fisketid til 
31. juli på grunn av lav gytebestand. 

• Ingen rapportert fangst av pukkellaks. 

• Det ble foretatt flytetelling av fiskebestand i inneværende år, men på grunn av høy vannstand og sterk strøm, ble ikke tellingen optimal. 

• Det ble solgt 20 døgnkort og rapportert fangst på 15, dvs. en rapporteringsprosent på 75, mot 80,5 % i 2019. 
Det ble solgt 66 sesongkort og rapportert fangst på 59, dvs. en rapporteringsprosent på 89,4, mot 73,3 % i 2019. Vi hadde ikke depositum på 
fiskekort i 2020.  

 

Det gjøres mye godt arbeid for forvaltningen av fisket i Manndalselva og vi håper at enda flere tar seg tid til å bidra i kommende sesong. 

Vi forvalter elva for framtiden! 

 

 

Fiskestellsutvalget og Styret MJFF 



        

 2020 

Manndalselva                  
Laks under 3 

kg 
Laks 3- 6,9 

kg 
Laks f.o.m. 7 

kg Sum laks Sum sjøørret 
Sum sjør-

øye Pukkellaks 

 Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt 

Totalt avlivet 
fisk 

7 11 9 38 1 7 17 55 103 181 5 8 
0 0 

Gjenutsatt fisk 9 15 2 11 6 49 17 75 5 4 0 0 0 0 

        

 2019 

Manndalselva                    
Laks under 3 

kg 
Laks 3- 6,9 

kg 
Laks f.o.m. 7 

kg Sum laks Sum sjøørret 
Sum sjør-

øye Pukkellaks 

 Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt 

Totalt avlivet 
fisk 

8 14 20 96 1 8 29 118 81 128 0 0 
7 12 

Gjenutsatt fisk 0 0 9 49 2 20 11 69 0 0 0 0 0 0 

               

 Endring fra 2019 til 2020 

Endring 
Laks under 3 

kg 
Laks 3- 6,9 

kg 
Laks f.o.m. 7 

kg Sum laks Sum sjøørret 
Sum sjør-

øye Pukkellaks 

2019 - 2020 Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt 

Totalt avlivet 
fisk 

-1  -3  -11  -58  0  -1  -12  -63  22  53  5  8  
-7  -12  

Gjenutsatt fisk 9  15  -7  -38  4  29  6  6  5  4  0  0  0  0  

        

        

        

 

 


