
ÅRSMELDING FOR FISKEUTVALGET 2018

Fluebinding 

2018 startet onsdag 24 januar med fluebinding på Skogs land tema var 
sjøørretfluer. 6 medlemmer møtte opp.
31 januar og 7 februar var det ørret og laksefluer som var tema. Det var og 6 
trofaste medlemmer som var tilstede på disse kveldene. 

Sjøørret tur 

13 april reiste 10 medlemmer ned til Saltø/Galtø for og finne havets sølv !!!!!
En etter en av de rutinerte sjøørretfiskeren ble dunket ut av eneste jeger som var 
med på turen hele 12 sjøørreter klarte han og få opp på de to dagene det ble fisket.

Fiskekonkurranse 

20 - 21 april var det 6 deltagere på plass på bestemorstranden!! Sjøørret 
konkurransen var i gang 
18 timer fiske i vær og vind. En junior blant de seks som klarte bragden og få den 
eneste sjøørreten i løpet av de 18 timene. Super innsats resulterte med flotte 
premier og eier av vandre kruset for et år.

Friluftslivets dag

22 april var det duket for friluftslivets dag og 4 fra fiske utvalget stilte på post
ved østre Greverud gård.

Dugnad Gjersjøelva

Dugnad ble gjennomført 
Lør 5. Man 7. Tir.8. Ons.9.
Det var ekstrem god oppslutting og godt vær vi utførte søple rydding langs hele 
elva  Kapping og opprydning av knekte trær som hadde falt over elva .
God og sosial innsats av alle som deltok.
Fremkommeligheten for andronom fisk fikk en lettere vei og gå.

Fiske-sommer

fiske-sommer arrangeres spesielt for barn og ungdom!! og arrangeres på nordenga 
på kolbotenvannet 
Vi hadde ca 20 barn og ungdom som deltok og det ble et fantastisk arrangement 
serverte boller og brus til barn og foreldre. Flere fisker på land og flotte premier til 
alle.

Eventyrfestivalen 

Eventyrfestivalens første dager ble dessverre avlyst pg sterk vind. Søndag 22 
september var det åpent fiske for barn og ungdom ved Guri saga i Gjersjøelva med 



hele 30 deltagere. Ei liten ungjente klarte og lure en laks og ble den store vinneren 
med sin første laks.
Åpent fiske/ble samkjørt med intro fiske laks /sjøørret på kroken.

Gjersjøelva

I gjersjøelva ble det som tidligere nevt gjort en formidabel innsats på vår dugnaden 
med rydding av kvist og kvast søppel osv.
Men det stoppet ikke der!Det var vilje til og gjøre mer.
Vi startet en liten egeninnsats ordning for de som ville gjøre det lille ekstra for elva 
jeg la ut bilder på fisker ojff av små ting som kunne gjøres under veis og vips så var
det gjort
fiskerne i ojff dokumenterte med bilde av hva de hadde gjort .
Islutten på august leide vi inn Reiersen entreprenør som hjalp oss og fjerne ca 25  
ton med betongplater tegl og gamle miljøsynder, de gjorde en fantastisk jobb
de la og tilbake en del større stein der det var tatt ut betong og skrot.
Gytegrusutlegging ble utført av Gunnar Aas i september gytegrus ble lagt stort sett i
midtre de av elva noe i øvre del ved verkstedet. Mange medlemmer var med og 
hjalp til med og spre grusen utover.
Elfiske ble gjennomført den 8 september med NJFFs mann Hjalmar Eide som er 
vært Gjersjøelvas primus motor i mange mange år fra tidlig 90 tallet. Han har noen 
faste prøvestasjoner i nedre og øvre del av elva nedre del viste positivt god 
overlevelse av yngel både på laks og sjøørret.
Det sto verre til med øvre prøvestasjon med veldig lite yngel der ble det også tatt et
parr gjedder som er en stor predator i elva. Men alt i alt var det veldig god 
overlevelse av yngel tatt i betraktning den ekstremt tørre sommeren som var i 
2018.Fisket i elva var heller laber til tross for største sjøørret tatt noen sinne i elva 
på helle 3,24kg den ble tatt av Erlend Åsheim.
Den tørre sommeren og høsten gjorde at det ble en ekstrem sen oppgang av fisk. 
Det sto ekstreme mengder laks i båt havna som ventet febrilsk på vann.

Midler/Penger

Det ble i 2018 søkt midler til diverse arrangementer fiskesommer/ intro fiske osv
Det blir og årlig søkt om midler til biotopforbedrende tiltak iform av 
gytegrus/kultivering gjennom fylkesmannen der vi fikk 23000kr
Vi sendte og en søknad til Sparebankstiftelsen DnB der vi har fått 170 000kr til 
fiske-teller.
Fiskerne i ojff lede og ut foreningens båt til en entreprenør og fikk inntekter på 
3000kr.

Minkfangst

Høsten 2018 fikk vi grunneiertillatelse av 2 grunneiere ved gjersjøelva s bredder.



det var i sommer oppservert veldig mange mink flere steder langs elva foreningen 
ga klarsignal til og kjøpe inn 6 feller for og drive fellefangst. Det ble satt ut flere 
feller langs elva både oppe og nedre del av elva. Per nå ingen fangst. Minken er 
nok mest aktiv da det er mye fisk på elva. På grunn av tursti langs hele elva er det 
og litt vanskelig og sette ut feller uten at de syntes /det er ikke alle som liker 
fellefangst og derfor holder vi en lav profil når det gjelder dette og prøver derfor og 
skjule feller så de ikke syntes for allmennheten.

Fiske-teller

Og få tilslag på søknad fra sparebankstiftelsen var som og vinne lotto og julaften 
samtidig 
etter 2-3 søknader med avslag virket det nytteløst!!!! Men et vedlegg på en fin film 
fra elva og jobben vi gjør der virket tydelig innpå de som satt med potten i DnB.
Fiske telleren vil bli montert våren 2019 og er et av hovedprosjektene til fiske-
utvalget dette året.

Oppsummering 2018

I 2018 må jeg skryte mest av fiskerene som har gjort en fantastisk dugnad innsats!!!
det er gjort opp mot 1000 timers arbeid i elva!!!!Det har vert mange nye ansikter og 
se som jeg ser veldig positivt på.
Vi har et godt fiskeutvalg som vokser og interessen for og bevare livet i elva 
engasjerer mer og mer.

Ski 15.Februar 2018
Fiskeutvalget
Sander Engeland


