Rapport frå studieturen til Suldal
Fredag 25. September
Avreise i minibuss fredag ettermiddag med god stemning frå første stund.

Det var ni deltakere med på turen; Sven Netland (Skailand Barstad Eia
Grunneierlag), Arvid Hammersmark (styremedlem), Aud Jane Skretting (styreleder),
Arne Osland (varamedlem i styret), Ståle Svalestad (Eigersund og Helleland
Elveeigerlag), Egil Omdal (Eigersund og Helleland Elveeigerlag), Hjalmar Laupstad
(jakt- og fiskeinteressert), Tommy Hadland (jakt og fiskekinteressert), Anja Vatland
(daglig leder) .
Noe forsinket ankom vi Lakseslottet Lindum, www.lakseslottet.no kl 20.30. Vi var
skjønt enige om at turen var fin, men lengre enn vi hadde forestilt oss.
Vertskapet på Lindum stilte opp med flotte rom og en velsmakende toretters
laksemiddag.

Bortsett frå all ”drøsen” i bilen på vei oppover og rundt peisen etter middagen, var
det ikkje lagt opp til noe program på fredag.

Lørdag 26. september
En solid frokost klokken 9 (vi fikk sove lenge!) gjorde oss klare for dagens program.

Vi startet med informasjon om utfiskingsprosjektet i Suldalsvatnet ved Ole Martin
Eikeland. Det var kjekt å høre på deres suksesshistorie. Alle satt vi igjen med en
optimistisk følelse av at det nytter å drive tynningsfiske. Men det krever tid og
penger.
Etterpå fikk vi en orientering om Suldalsvatnet Grunneigarlag. De har lykkes sjølv
om de ikkje har meir engasjerte medlemmer enn et hvilket som helst annet
grunneierlag. Nøkkelen er å ha noen i laget som har tro på at midler og resultat vil
komme. Heller ikkje i Suldal har de lykkes med å få til næringsfiske. De har funnet ut
at om Suldalsvatnet skal brukes i næringssammenheng må det bli i form av
turistfiske der salg av overnatting og andre utfyllende tjenester (guiding,
matopplevelser, utstyr) er bærebjelken.
Til sist i denne bolken med foredrag ble vi orientert om jaktturisme og organsering
av jakt i Suldal ved Arve Aarhus. Selv om Dalane har andre tradisjoner og måter å
organisere jakt på, viste han oss at det nytter å tenke nytt også her. Jakt av alle typer
er svært attraktivt og godt betalt dersom gjestene får service og kvalitet på linje med
det utenlandske firma tilbyr.

Etter lunsj gjorde vi oss klare for å dra ut på tur.
Første stopp var elveeigerlagts klekkeri på Ritland. Her ble vi vist rundt av Øyvind
Vårvik. Han hadde mange små fisk å vise fram, men mest oppsikt vakte nok
storlaksen på 17 kilo som lå i fryseboksen.

Turen gikk så til Laksestudioet i Sand. Her var det dessverre ingen storlaks å se i
trappa, men vannmassene gjorde oss ganske imponerte. Det er ikkje små krefter som
må til for laksen å komme oppover i elva.

Til sist fikk vi prøve trollingfiske på Suldalsvatnet. Fiskeguide var Arve Aarhus.

Dette var en form for fiske som gav mange ulike opplevelser. Utstyrsfriken kan
bruke mye penger om han vil, den som ønsker et bedagelig fiske får det om han vil,
den som gjerne vil ha storfisk har muligheter for det og den som satser på mange
”hester” kan bruke slukstanga for å fylle tida. De helt store fangstene ble det ikkje,
men en fin stikefisk fikk vi med oss:

På slutten ble det jammen litt fart og spenning også da vi suste tilbake til brygga.

Kvelden gikk med til en bedre middag med hjort på menyen, etterfulgt av prat og
diskusjon i salongen.
Det var ikkje lagt opp til noe program på søndag. Turen hjem var fin og for
variasjonens skyld kjørte vi over Gullingen.
Turen var nyttig da den har gitt oss inspirasjon i eget arbeid, gjort oss kjent med
hverandre, vist at vi har mye kunnskaper oss i mellom, og gitt oss et bedre
kontaktnett.

