
ÅRSMELDING FOR FISKEUTVALGET 2017 

 

Fiskekonkurranser 

Fiskeutvalget arrangerte en attentimers sjøørret-fiskekonkurranse i Bunnefjorden med stand 

på Bestemorstranda 21.- 22. april. I alt seks fiskere deltok, fire voksne og to juniorer. Været 

var ufyselig med sterk nordvestlig vind og kaldt, spesielt fredag kveld, men villmarks kaffe og 

grilling av pølser samt bål holdt deltakerne varme. Det var knallhard konkurranse om hvem 

som skulle få vandrekruset til odel og eie (tre napp). Vegard Remfeldt visste hva han gjorde 

da han søkte til området Svartskog sør. Der var sjøørreten, og der var ikke vinden så sterk. 

Konkurrentene holdt seg til Bestemorstranda, og der var nordvesten virkelig sterk. Vegards 

sjøørret målte 36 cm, og han fikk den etter noen få kast på sitt hemmelige sted sør på 

Svartskog. Dette holdt til seier og var hans tredje napp i vandrekruset, noe som resulterte at 

han vant vandrekruset til odel og eie. Trygve Solstad som også hadde to napp fra tidligere, 

fikk to sjøørreter, men de var mindre i målt lengde enn Vegards sin. 

   
Fra konkurransen, t.v. Vegard Remfeldt og t.h. Sander Engeland og Vegard med to juniorer 

 

Fiske- og ungdomsutvalget arrangerte Sommerfiske på Nordenga i Kolbotnvannet 13. juni. I 

alt 20 barn/ungdom deltok, mange med sine foreldre og besteforeldre, og noen fra en 

skoleklasse som hadde avslutningsdag på Nordenga. OJFF stilte med stenger, agn og dyktige 

fiskere som bistod med hjelp og instruksjon. Det ble fisket totalt sju abborer, og Frida fikk 

den største fisken på 25 cm. På slutten av arrangementet ble det holdt premieutdeling, hvor 

vinnerne fikk fiskestenger, men det ble gitt premier til samtlige fiskere. Vår egen grill mester 

Thomas Vainio tryllet frem gode pølser. Pølsene og premiene ble en fin avslutning på en 

hyggelig kveld hvor samtlige koste seg.  

  
 Fra Sommerfiske ved Kolbotnvannet med tre barn/ungdommer med fine premier 

 

Gjersjøelva 

Ti og åtte fiskere og medlemmer av OJFF stilte opp til dugnaden i Gjersjøelva hhv. 6. og 8. 

mai. Dugnaden ble gjennomført i de deler av elva hvor anadrom fisk (sjøørret og laks) går 

opp. Første dag ble det ryddet bort skrot og søppel samt trær som hadde lagt seg i elveløpet. 

Den andre dagen gjorde medlemmer forholdene bedre for fisken ved å legge ut hvilesteiner og 

skjul for fisken. Søppelet ble kjørt bort ifm. oppryddingen langs fylkes-/riksveien i midten av 

mai. Også Hellerasten skole, 8. klasse med valgfag friluft, ca. 70 elever og tre lærere, gjorde 

dugnad i elva ved å plukke søppel 16. mai. Dette var en del av oppgavene/aktivitetene i en 



prosjektuke for skoleklassene hvor også OJFF informerte elevene om fisk og fiskeforvaltning 

i Gjersjøelva og om forholdene i Kolbotnvannet, bl.a. vannkvaliteten og fiskeartene. Dette 

gjorde at strekningen hvor anadrom laksefisk vandrer opp, er gjort godt tilgjengelig for fisken 

og for fiskerne samt at opplevelsen langs elva er gjort mye mer hyggeligere uten plast og 

søppel. I begynnelsen av september ble det foretatt bygging av terskler og bedre løp for fisken 

i Gjersjøelva, spesielt i fossen ovenfor bilverkstedet. 

I midten av august, begynnelsen og slutten av september samt i begynnelsen og slutten av 

oktober ble det arrangert dugnad i Skillebekken hvor det ble bygget terskler og kulper samt 

flytting av hindre. Også gytegrusen som ble lagt ved elvebredden, ble spredd utover så-å-si i 

hele elvas lengde, der hvor anadrom fisk gyter.  

Bygging av rekkverk som ble utført i nedre laksetrapp i november 2016, har fungert godt. Det 

er ikke funnet død fisk i laksetrappa. Imidlertid ble det funnet en død havål ved laksetrappa, 

men dødsårsaken er ikke kjent. 

Det ble lagt ut gytegrus i elvas øvre og midterste del høsten 2017. Grusen ble fraktet fra 

Langbrekke grusuttak i Mysen og kjørt til og lagt ut av Gunnar Aas fra Eidsberg. Han har 

tidligere gjennomført utlegging av grus til elva. Grusen ble lagt ut med teleskopisk 

transportbånd. I alt 29 tonn ble lagt ut lørdag 9. september, og 14,5 tonn ble lagt ut, også i 

Skillebekken, søndag 10. september. Fem medlemmer deltok lørdag og to på søndag. De 

fordelte gytegrusen utover i elva etter hvert som grusen ble tømt i elveleiet. 

  
Fra dugnaden i Gjersjøelva med dugnadsgjengen t.h. 

  
Fra gytegrusutleggingen i Gjersjøelva 

  
Fra biotopforbedring i Skillebekken 

 

Sjelden har forholdene vært bedre enn da fiskesesongen i elva startet opp 15. juni. Vann-

standen var perfekt, og det ble tatt noen fine sjøørreter i den første perioden. Den forholdsvis 

tørre juli måneden og begynnelsen av august gjorde at forholdene for oppgang av fisk var 

nesten fraværende. Vannstanden var bekymringsfull, og kommunen hjalp til med å sette på litt 



mere vann en liten periode. Dette for at yngel og småfisk kunne overleve. Det ble observert 

forholdsvis bra med fisk etter nedbør 9. august og i september og oktober. Mye fisk, også 

store lakser, ble observert i båthavna hele ettersommeren og på høsten. Disse kom opp i elva i 

oktober og november. Fangstresultatet for Gjersjøelva ble noe bedre enn forgående år, og tolv 

sjøørreter og to lakser ble fisket. Av disse ble fire sjøørreter satt ut igjen, særlig hunnfisk og 

fisk rundt minstemål. Den største sjøørreten som ble fisket, var på 1,8 kg. Den største av 

laksene veidde 1,3 kg.                                                                                                                                                                              

Det ble også fisket en del gjedder og abbor, noe som er gunstig for yngelen og ledd i 

kultiveringsarbeidet med å bevare flest mulig anadrom fisk i elva. Til sammen to-tre gjedder 

ble fisket, og Erik Michelsen ble premiert som beste gjeddefisker under konkurransen 21. 

juni. 

  
Fiskefangster fra Gjersjøelva 

 

Tradisjonen tro ble det også i år arrangert Åpent fiske i Gjersjøelva ifm. Eventyrfestivalen 24. 

september. Cirka 30 barn/unge ville prøve fiskelykken, og sannelig var lykken til stede for 

noen, men storfisken var ikke bitevillig.  Det ble premier til alle. Stor glede ble uttrykt da de 

kunne kose seg med pølse og lompe samt noe å drikke etterpå.  

  
Fra Åpent fiske i Gjersjøelva 

 

Beveren som tidvis oppholder seg ved brekket ved Skillebekken, har skapt unødvendig arbeid 

for fiskerne i elva ved at den bygger en demning på brekket i et forsøkt å demme hele elva for 

å få nok vann ovenfor demningen. Berverdemning over hele elva resulterer i at det ikke er 

passasje for fisk opp- og nedstrøms. En del av fiskerne har prøvd å holde åpen en passasje for 

fisk, men beveren har prøvd å lukke denne flere ganger. At beveren var i vassdraget ble 

konstatert i midten av mars, og flere ganger i løpet av sommeren. 

Stor takk til minkjeger Jan-Erik Bakkerud som patruljerte fra Langhølen til båthavna så å si 

daglig for å se etter sine teiner. Minken er en stor predator for anadrom fisk i elva. 

   

Det er OJFF ved Fiskeutvalget som tilrettelegger forholdene i elva og organiserer fisket. Et 

nært samarbeid med andre interessepartnere, som grunneiere, Oppegård kommune, Oppegård 

båtforening, sag- og museumsgruppa i Gjersjøelva natur- og kulturpark, Akershus Jeger- og 

fiskerforening og Naturvernforbundet i Oppegård, foregår med regelmessige møter. Også 

Miljøavdelingen hos Fylkesmannen holdes orientert om tiltak som gjøres i elva, fordi det er 

midler fra Fylkesmannen som har gjort utlegging av gytegrus og hvilesteiner samt skilting 

mulig. I tillegg til private grunneiere så er det kun medlemmer av OJFF som får utstedt 

fiskekort. Gjennomsnittstallet har ligget på 20-25 de siste årene, og mange av fiskerne er 



bosatt utenfor Oppegård kommune. Ordningen med OJFF som tilrettelegger og organisator, 

gir noe økt rekruttering, penger i kassa og attraktive fisketilbud til egne medlemmer. Det er 

viktig at beskatningen av fisket holdes på et forsvarlig nivå, og at det foregår i kontrollerte 

former med fiskekort og fiskeregler/redskapsbruk. Uttak av fisk de siste årene har vært 

forsvarlig, sett i forhold til antall fisk som er sett på gyteplassene senhøstes. Med slik bevisst 

fiske anses det som sannsynlig at gytebestandsmål for sjøørret og laks opprettholdes i elva. 

Det ble observert tyvfiskere i elva 12. august, men de forsvant etter å ha blitt oppdaget. 

Politiet i Øst PD ble gjort oppmerksom på hendelsen. Ellers ble elva godt patruljert når fisket 

var på sitt beste samt når fredningen satte inn og langt utover i november.  

Fiskeutvalget har planer om å legge ut mer gytegrus og forsøke å få midler til fisketeller i 

nedre del av elva i 2018. 

 

Aktiviteter for øvrig 

Følgende aktiviteter i regi av Fiskeutvalget har funnet sted: 

 

 Fluebinding på Skogsland med seks, fem og fire deltakere hhv. 1., 15. og 22. februar  

 Tur med overnatting av seks fiskere til Galtø og Saltø, svenske vestkysten, for 

sjøørretfiske 7. og 8. april. Den 8. april tiltrådde ytterligere to fiskere, og i alt fire 

sjøørreter ble fisket, alle på flue. Den største var på 49 cm, mens de andre var under 45 

cm og fikk friheten tilbake  

 OJFFs stand på post nr. 1 med kastekonkurranse og luftgeværskyting på Østre 

Greverud gård ifm. Friluftslivets dag 23. april (deltakelse av stort antall barn og 

voksne). I alt ni medlemmer fra OJFF var med på arrangementet, ikledd de nye 

vestene med OJFFs logo på 

 Det årlige fiskearrangementet for funksjonshemmede i regi av Oppegård kommune og 

Fiske-/ungdomsutvalget fant sted i Kolbotnvannet, ved Skogsland, 31. mai. Ca. 40 

deltok, og seks medlemmer av Fiske- og ungdomsutvalget deltok som instruktører og 

grillmestre. De fleste av deltakerne nyter de gode pølsene og brus, mens en håndfull 

deltar i selve fisket. Remi er storfisker og landet tre abborer og en liten brasme, men 

mest av alt så smakte pølsene og lompene. Grill mester Thomas Vainio tryllet frem 

gode pølser som ble inntatt rundt et langbord mot vannet på Skogsland.  

 Tradisjonen tro var det innbudt til samling av fiskere til gløgg og pepperkaker 

nyttårsaften. Gurisaga ved Gjersjøelva er blitt det nye samlingsstedet, og sju fiskere 

møtte opp. Interessant var det å lære om Tenkara-fiske av to nye medlemmer. 

  
Fra fluebindingskvelden, fra Friluftlivets dag og fiske med funksjonshemmede 

 



 

Fiskeutvalget har bistått samt deltatt i følgende aktiviteter: 

 

 Fiske- og ungdomsutvalget deltok med fire medlemmer på OJFFs stand på 

Ingierodden ifm. Eventyrsti-arrangementet 22. september 

 Lån av båt og garn til Hellerasten skole ifm. skolens fokus på vannkvalitet og artsfiske 

medio mai 

 Fiskeutvalget ajourholder fiskestengene som er gitt til biblioteket på Kolbotn, og som 

kan lånes ut fra BUA til alle interesserte. 

 

Tidligere ildsjel og æresmedlem av OJFF, også en eminent fisker og deltaker ifm. 

dugnader/arrangementer, Arne Eldøy, gikk bort på slutten av året. Fiskeutvalget vil minnes 

hans gode humør og fiskekunnskap. 

 

Avslutning 

Ordningen med dugnads-/arrangementsplik for og få fiskekort har vært en suksess og avlaster 

leder med å finne medlemmer til dugnad og arrangementer. Aktivitetene viser stor 

engasjement i/av Fiskeutvalget, og sesongen 2017 ga stor oppslutning ifm. arrangementene, 

spesielt blant barn/unge.  

Leder har hatt stor nytte av Erik Michelsen, Thor Bettum, Sander Engeland, Asle Moe, Finn 

Stenersen, Thomas Vainio og Johann Ludvigsen ifm. arrangementene. 

  

Kolbotn 28. januar 2018 

For Fiskeutvalget 

Trygve Solstad (sign), leder 


