
 

ÅRSMELDING FISKERUTVALGET 2021 

GENERELT 

Til tross for Corona-situasjonen så har det i 2021 vært veldig stor aktivitet i Gjersjøelva og en 

fabelaktig innsats fra Fiskeutvalgets medlemmer på ulike områder. Vi vil nedenfor kort beskrive noen 

av de ulike områdene/aktiviteter som er gjennomført. 

 

ØKONOMI 

Økonomien i Fiskerutvalget har vært bra i 2021 da vi har fått tildelt støtter fra flere givere til 

Habitattiltak og utstyr. 

 

DUGNADER 

Det har blitt arrangert 4 store og mange små dugnader i løpet av året. I tillegg har flere medlemmer 

bidratt alene med enkelte tiltak. Det er til sammen benyttet ca 700 dugnadstimer totalt blant annet 

til hovedområdene: 

 Utlegging av stein og gytegrus i elva 

 Fjerning av trær og søppel langs elva 

 Fjerning av mursteinrester i elva (det er fjernet 7 I-sekker med hele og knust murstein) 

 Fiskeoppsyn i både i Gyteperioden og ellers i løpet av året 

HABITATTILTAK 

Det er to hovedområder hvor det er benyttet tid og ressurser i årets sesong: 

 Det er lagt ut betydelige antall tonn med gytegrus og stein i flere steder i elva. I årets 

gyteperiode har det vist seg at dette har gitt synlige gode resultater da det er observert 

mange fisk på disse områdene. Det er benyttet ca 30 tonn med stein og gytegrus til selve 

elva. 

 Et stort renoveringsarbeid er foretatt i Skillebekken. Den er utvidet i tråd med Njff’s 

anbefalinger, og det ble laget nye kulper med ca 30 tonn med stein og gytegrus, det meste 

foretatt med håndkraft. Arbeidet er ikke avsluttet, men vil videreføres i 2022. 

 

FJERNING AV TRÆR/RYDDING 

 Den årlige rydding av søppel ble foretatt. Mye av søppelet/plasten kommer fra 

Båtopplagene, og vi har tatt opp problemet med Båtforeningen. Det er også felt trær og 

ryddet trær som har blåst ned i løpet av vinteren.  

 Det ble også sendt inn en bekymringsmelding til Bymiljøetaten i Oslo Kommune om et STORT 

tre som sto delvis i Skillebekken og som sto i fare for å falle ned over Gamle Mossevei. De tok 

dette på alvor og kom med et stort apparat og fikk felt treet. 

 

FJERNING AV MURSTEIN 

Det ble også i år plukket både hel og knust murstein i nedre del av elva, en strekning på ca 100 

meter. Totalt ble det samlet 7 i-sekker (+/- 5 tonn) og arbeidet vil fortsette i 2022 da det er nok og ta 

av. 

 

REGULERING VANNFØRING 

 Vannføringen er et tilbakevennende problem da Gjersjøen er drikkevannet til Nordre Follo 

Kommune, og man derfor prioriterer vannmengden i forhold til det. Imidlertid ser det ut til at 

vi har fått til en bedre dialog men Vann- og Avløp i Kommunen og de hører av og til på våre 

råd og forespørsler i «krise-perioder» (ift å stenge og åpne demningen). 

 NVE har foretatt ny kalibrering av måleren som viser vannføringen i elva. Målingen foretas 

ved overgangen til Langbygningen. 



NYE FISKEREGLER 

 Det ble fra Miljødirektoratet innført nye fiskeregler fra 1/1.21 som innskrenket fisketider i 

Gjersjøelva. I tillegg er det ikke lov å fiske Laks i elva. Vi mener at endringen for Gjersjøelva er 

tatt på feil grunnlag når det gjelder fisketider da oppgangen av fisk generelt er sen i (fisken 

går normalt opp i september/oktober). 

 Arbeidet med å fullføre nye lokale fiskeregler for elva ble ferdiggjort og iverksatt fra 

sesongen 2021.   

 

FISKETELLER 

Fisketelleren har vært i drift i hele sesongen. I perioder har det vært utfordrende å holde den ren for 

blader og kvist. Det største problemet er at fisken har hatt problemer med å komme gjennom 

telleren på grunn av for stort vanntrykk i «flomperioder». Dette er ny kunnskap vi har fått ved at vi 

ser fisken gjennom den nye Fisketelleren. Disse problemene vil vi i 2022 se om vi kan løse på en eller 

annen måte.  

 

FANGSTRAPPORT 

Fangstrapport er sendt Statsforvalteren.  

Resultat av fisket i årets sesong er: 6 Sjøørret hvorav 4 C&R, 4 Gjedder, 3 Abbor. 

Det har vært fisket lite pga for lite vann i kombinasjon med den reduserte fisketiden. 

 

MINKFELLER/MINKFANGST 

Det er bygget flere Minkfeller (etter tegninger og anbefaling fra SNO og Njff) og de er satt ut langs 

elva, men ingen Mink er fanget i løpet av året. Den eneste som gikk i Minkfellen var en stor rotte.  

 

SKILTING LANGS ELVA 

 De gamle «Fiskeregler» skiltene langs elva er skiftet ut med nye, enklere, flere og mer synlige 

«Fiske Forbudt» skilt. 

 Det er hengt opp «Båndtvang» skilt ved de naturlige inngangene til elva for å verne om 

dyrelivet langs elva. 

 Det er også hengt opp et nytt «Verveskilt» ved Saga da det passerer mange turgåere der som 

viser interesse for elva, og som er potensiale kandidater for å bli medlemmer i Ojff. 

 Når det gjelder prosjektet med å få byttet ut grenseskiltet ELV-SJØ ved utløpet av elva så er 

dette prosjektet stoppet pga alt for mye arbeid med «Byråkratiet». 

 Vi har også i år bistått Nordre Follo Kommune/Mattilsynet med å henge opp informasjon 

rundt Kolbotnvannet. Informasjonen omhandler regler for å unngå Krepsepest  

 

UNDERSØKELSER 

Det ble i 2021 foretatt undersøkelser med El-apparat av representanter fra myndighetene. 

 Mattilsynet – For å undersøke om Gyrodactylus salaris.  

 Veterinærinstituttet – Lakseyngelprøver 

 

PUKKELLAKS/SKILPADDE 

 Det ble funnet en død Pukkellaks ved nederste del i elva. Det ble umiddelbart igangsatt en 

aksjon hvor vi bygde en Fiskefelle for å stoppe en eventuell invasjon av Pukkellaks. Imidlertid 

fikk vi ikke tillatelse av myndighetene til å iverksette dette tiltaket. Heldigvis ble det ikke 

observert flere Pukkellaks i år. 

 Det ble funnet en død Laks ved Skillebekken. Denne ble oversendt Veterinærinstituttet for 

kontroll. Den hadde ligget død for lenge til å bli ordentlig analysert, men de hadde en 

mistanke om at den hadde en form for sopp eller utmatting. 

 Det ble også funnet en levende Kinesisk trekjølskilpadde (ca 25 cm) nederst i elva som noen 

ubarmhjertige mennesker hadde satt ut der. Denne ble fanget og levert til Mattilsynet. 

 

 

 



FISKEOPPSYN 

 Det ble også i år gått Fiskeoppsyn langs elva i gyteperioden og tilnærmet hver dag på dagtid i 

hele sesongen for å se etter eventuelle tjuvfiskere. Det ble oppdaget et par tilfeller av 

tjuvfiske som ble løst uten problem.  

 Det ble kjøpt 10 nye vester og trykket på synlige felter med teksten «Fiskeoppsyn». 

 En lyskaster er montert ved Fisketeller og Saga for å gi bedre lys til Video-kameraet. 

 

INNSPILL TIL MYNDIGHETER OG UTBYGGERE 

 Vi har sent innspill til Kommunen og utbyggere ifm to Næringsbygg på Lienga da det er fare 

for at det kan berøre vannmengde og vannkvaliteten i Skillebekken. 

 Det er sendt inn bekymringsmelding til Kommunen ifm med en kloakklukt i Hvitebjørnveien. 

Bekymringen er at det er mistanke om en rørlekkasje fra pumpestasjon hvor kloakk kan 

renne ut i elva. 

 Vi har fått tillatelse av Kommunen til å foreta Beverjakt i tilfelle slike kan komme tilbake i elva 

i fremtiden. 

 Vi har som tidligere år fått tillatelse av Statsforvalteren til å foreta Gjeddefiske i elva utenom 

den fastsatte fiskesesongen. Vi vil søke om å få tillatelse til det for flere år ad gangen. 

 Slorene-prosjektet er et prosjekt som omhandler rehabilitering av et våtmarksområde i syd-

enden av Gjersjøen. Vi har involvert oss i dette prosjektet. 

 Vi har bistått Kommunen med å oppdatere kartet ifm «Kommunedelplan naturmangfold». 

 

SOSIALE- OG MØTEAKTIVITETER VED ELVA 

 Vi fikk besøk av en representant fra Njff som er ansatt ifm «Sjøørretriket» for å gjennomgå og 

bistå lokal-foreningene med råd for å få opp Sjøørretbestanden i Oslofjorden. Han var veldig 

fornøyd med de tiltakene som vi holder på med. 

 Etter forespørsel fra Njff ifm «Sjøørretriket» arrangerte vi «En dag ved Gjersjøelva» med 

representanter fra Njff og Sparebankstiftelsen DNB for å vise hvordan man benytter de kr 2,9 

mill som Njff har fått i tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB til Sjøørrettiltak. Det ble et meget 

vellykket arrangement og vi i Ojff har i etterkant fått meget gode tilbakemeldinger. 

 

ARRANGEMENTER 

 Det har kun vært et møte (innendørs) i Fiskerutvalget pga Corona-situasjonen. Øvrig 

Kommunikasjon har vært foretatt gjennom Facebook-gruppen eller E-mail. 

 Fluekastekurs arrangert i Emmerstadbukta. 

 Medvirket på Eventyrfestivalen med en post på «Eventyrstien». 

 Arrangert «Fiskesommer for barn» på Kolbotnvannet med meget god deltakelse. 

 Noen har deltatt på flere seminarer og Teams-møter som omhandler virksomheten. 

 Den årlige Sjøørret-konkurransen er utsatt til våren 2022. 

 «Nyttårsaften ved Saga» ble som vanlig arrangert med meget god deltakelse. 

  

MEDIA 

Artikkel i Oppegård Avis: 

 Om «Årets forening i Akershus 2020». 

 Om «Fiskesommer for barn» 

 Om Skilpadde funnet i Gjersjøelva 

 

SAMARBEID MED ANDRE 

Vi har hatt et meget godt samarbeid med Grunneiere, Oppegård Båthavn, Statsforvalteren, Nordre 

Follo Kommune, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sparebankstiftelsen DNB, Haldor Viriks Legat, 

Gjersjøelva natur- og kulturpark og andre.   

 

Finn Stenersen 

Leder av Fiskerutvalget i Ojff 

10/2.2022    



 


