Årsmelding Selbusjøen Grunneierlag 2019.

Styret :
Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning :
Leder : Stein Emstad, Styremedlemmer : Terje Moen, Jonny Aftret, Mimmi Solem.
Vara : Arn Olav Kjøsnes og Ivar Fuglem.
Det er avholdt 6 styremøter.
Regnskap :
Regnskap og forretningsførsel er utført av Selbu Økonomi og Regnskap.
De gjenstående verdipapirene er NBNP 2 AS til en verdi av kr. 173.284,- . En nedgang på kr.
28,- fra 2018. Det har ikke vært noen omsetning av NBNP 2 AS i 2019.
Fiskekort/Fiskeoppsyn :
I 2019 ble det solgt fiskekort for Selbusjøen på kr. 28.809,60, dette er en nedgang på kr.
5367,20. Lagets del av Selbukortet er kr. 15.912,80, en nedgang på kr. 3518,20. Totalt salg i
2019 er kr. 44.722,40, en nedgang på kr. 8885,60.
Lagets fiskeoppsyn har vært Martin Emstad, han har hatt 9 tilsynsturer og 17 timer, alt var i
orden med alle som ble kontrollert.
Utbetalt støtte :
Det er etter søknad, utbetalt støtte til Trøndelag friluftsråd på kr. 1500,- til friluftsdagen på
PMF.
Utsetting av fisk i Selbusjøen og Nea/ nye konsesjonsvilkår for Nea- vassdraget :
Det ble i 2019 satt ut 10 000 2-somrig i Nea og 15 000 2-somrig i Selbusjøen.
Det ble i samarbeid med John Simonsen sendt en høringsuttalelse til Fylkesmannen
vedrørende varsel om endring av pålegg om utsetting av ørret og tilhørende undersøkelser
for Selbusjøen og Nea – Statkraft energi AS, da det ble foreslått en reduksjon i antall utsatt
ørret i Selbusjøen. Dette mener vi er meget uheldig før vi får økt vintervannstanden i Nea og
eventuelt satt opp flere fiskesperrer i de resterende gyteelver rundt sjøen.
Det ble avholdt et felles møte med leder i Nea eleveierlag i november, leder i begge lag kan
sende krav om vannføring og minstevannstand, de tar kontakt med kommunen for videre
arbeide med saken.

Gjeddefiske :
Etter lite fangst i storrusa sist år ble det bestemt å ikke sette ut den i 2019/2020.
Det var svært dårlig deltagelse på gjeddedagen ved Garberg-elva og lite fisk ble tatt av de få
som deltok. Styret mener det kan arrangeres en dag med fiskekonkurranse for all slags fisk i
samarbeid med B. Langset i stedet for Gjeddedag i 2020.
Samarbeidet med Selbu Utmarksråd :
Styrets kontaktperson opp mot SUR er Bjørn Hammer, i hovedsak dreier det seg om
elektronisk salg av fiskekort gjennom Fishspotsamarbeidet og samlokalisering av møterom
med arkivplass i Selbu rådhus.
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