
Referat styremøte KVGL 301019 
 
Tilstede: Lorentzo, Tor Arne, Solveig, Stein Helge (første 30 min), Einar 
  
Sak 17/19: Forurensning av Austevollselva 
Grunneierlaget er bekymret for periodevis forurensning av Austevollselva. Dette følges opp mot 
landbruksetaten og vassdragsforvalter i Bergen kommune.  
  
Sak 12/19: Oppfiske 
Oppfiske/plukking av fisk lørdag 02.11.19. 
Rusen står ute, og det er levert fisk til Apeltun skole, samt noe levende fisk til Universitetet i 
Bergen.  
 
Sak 13/19: Måling av vannkvalitet 
Tor Arne har orientert seg om hvordan målepunkter (hos prof. Per Johannessen) skal velges. 
Planlegges jevnlige målinger, første gang i helgen. 
  
Sak 14/19: Status utleie/fiskekort, booking og markedsføring  
Tor Arne har med utkast til ny plakat, som blir godkjent av styret med små endringer. 
 
Foreløpige tall for utleie/fiskekort: 
Direkte til konto 1 000,00 Kr 

Vipsnr 105757 3 586,08 Kr 

Vipsnr 105764 2 063,22 Kr 

Vipsnr 568059 1 172,98 Kr 

Kontantbetaling 1600,00 Kr 

 

Sum 9 422,28 Kr 

 
Dette er en liten økning fra i fjor, men lavere enn budsjettert.  
 
Sak 15/19: Båt ved Hamre bro 
Ikke avklart hvem som eier tomten der vi ønsker å legge ut båt.  
 
 
Sak 16/19: Båt ved ny leiligheter “sameiet”  
Det foreligger et forslag til brygge og handicapparkering. Her skal i så fall grunneierlaget 
disponere en båtplass for utleie, både til sameiet sine beboere og andre. Det gjenstår 
finansiering av prosjektet, og restaurering/tilbakeføring av bekken forbi (slik at den igjen kan bli 
en gytebekk for ørret) må sees i sammenheng med bryggeprosjektet. 
 
 



Sak 17/19: Jakt på ender ved Kalandsvannet 
Det har kommet forespørsel om jakt på fugl i Kalandsvannet. Det har etablert seg en flokk på 
omlag 20 fugler med Kanadagås (økende bestand) som er i ferd med å bli et problem. 
Potensielt kan dette være et problem både for etablert fauna rundt vannet, og også landbruk og 
hageeiere. Kanadagås er en svartelistet art. Vi som grunneierlag ønsker derfor å redusere 
flokken. Lorentzo tar kontakt med viltforvalter i Bergen kommune om tiltak vi kan gjøre for å 
holde bestanden under kontroll. Vi ønsker å ha dette som en vedtakssak på årsmøtet, slik at det 
blir mulig forvalte bestanden på tvers av eiendomsgrenser. 
 
Sak 18/19: Sprengningsuhell på skytebanen på Kismul 
Tirsdag 3.sept smalt det en dynamittladning kl 21.30 på skytebanen på Kismul. Salven som ble 
avfyrt sprengte vinduer på anlegget, og skremte også nabolaget over hele Kalandsvannet, 
Søfteland og Valle.  
Henvendelse har gått fra styreleder til diverse etater i Bergen Kommune angående 
sprengningsuhellet. Kismul. Det ble bedt om tilbakemelding på kommunens reaksjon på uhellet, 
samt innsyn i gitte rammevilkår ved oppstart, evt søknader om utvidelse, og evt gitte utvidelser 
av skytetider.  
Svar ikke mottatt per dato.  
 
 
 
 
 
 
 
 


