
ÅRSMELDING FOR FISKEUTVALGET 2015 

 

I 2015 har Fiskeutvalget bestått av følgende: 

 

Trygve Solstad, leder 

Jan Jensen, medlem  

Asle Moe, medlem  

Øyvind Haug, medlem 

Thor Bettum, medlem 

Arne Eldøy, medlem 

Dag Richard Aaslie, medlem.  
 

Fiskekonkurranser 

Som ledd i kommunens 100års jubileum, arrangerte Fiskeutvalget isfiskekonkurranse på 

Kolbotnvannet 14. februar. Fem voksne og seks barn/ungdom deltok, og gledelig var det at ei 

jente i barneklassen vant hele konkurransen med en abbor på 29 cm. Det vanket fine premier 

til vinnerne i barne/ungdoms- og seniorklassen. Premiene var sponset av firmaer, bl.a. Tromar 

med en flott isbor. Det var bål med mulighet for grilling samt varm drikke til deltakerne. 
 

Fiskeutvalget arrangerte en attentimers sjøørretfiskekonkurranse i Bunnefjorden med stand på 

Bestemorstranda 24.- 25. april. I alt ni fiskere fra OJFF deltok. Været var ideelt for 

sjøørretfiske, spesielt om morgenen lørdag 25. april med sørvestlig bris. På Bestemorstranda 

ble det fisket og grillet pølser med villmarks kaffe til på fredag kveld. Stemningen var fin, 

bortsett fra at sjøørreten holdt seg borte. Trygve tok sitt andre napp i kruset for hans 

vedkommende med en sjøørret på 41 cm lørdags morgen, slik at situasjonen nå er at både han 

og Vegard har hver to napp i kruset.  

 

Fiskeutvalget arrangerte Sommerfiske i Kolbotnvannet, ved Nordenga, 18. juni. Dessverre 

kolliderte arrangementet med mange avslutninger ved skolene, slik at deltakelsen ikke ble den 

beste. Knapt et titalls barn, mange med sine foreldre og besteforeldre, hadde funnet veien til 

Nordenga i Solbråtanveien for å fiske på flytebrygga til Storøya eller på selve Storøya i 

Kolbotnvannet. Fjorårets vinner, Kristian Andreas, var ikke snauere enn at han vant 

konkurransen. Alle ble behørig premiert. Det ble en fin kveld for de fremmøtte med 

fiskeinstruksjon av fem sportsfiskere fra OJFF samt grilling av pølser med tilbehør. I likhet 

med i fjor, gode tilbakemeldinger fra foreldre. 
  

Gjersjøelva 

Den 9. og 11. mai ble det gjennomført dugnad i den del av elva hvor anadrom fisk (sjøørret og  

laks) går opp. Fire medlemmer ryddet bort skrot og søppel samt trær som hadde blåst 

overende i og langs øvre del av elva den første dagen, mens samme antall medlemmer gjorde 

forholdene bedre for fremkommelighet for fiskere og fisk i elvas nedre del 11. mai. Den 21. 

mai fulgte åttende klasse ved Hellerasten skole, med natur og friluftsliv som valgfag, opp og 

ryddet all plast og lettere gjenstander fra elva og langs elvekanten. Søppelet ble kjørt bort ifm. 

oppryddingen langs fylkes-/riksveien i mai. 

 

I motsetning til fiskesesongen som var svak i Gjersjøelva 2014, ble sesongen langt bedre i 

2015.  Dette skyltes de mange lavtrykkene med regn på sensommeren og tidlig høst som 

preget vannstanden i elva. Den forholdsvis våte sommeren gjorde at forholdene for oppgang 

av fisk var til stede så å si i hele sommer. Oppgang av fisk skjedde etter mye nedbør i 

begynnelsen av august og september, men den største oppgangen kom som vanlig etter at 



fredningen trådte i kraft 1. oktober. Det er observert stor og fin fisk mange steder, siden 

vannstanden i elva sank i løpet av september og oktober. Fangstresultatet ble større enn 

forgående år og er akseptabelt for sjøørret. Totalt ble det fisket 19 sjøørreter. Av disse ble ni 

satt ut igjen, særlig hunfisk og fisk rundt minstemål. Den største sjøørreten, hanfisk, som ble 

fanget, var på 2,2 kg. Også en på 2,1 kg, hanfisk, ble landet. En laks på 1,5 kg. ble også fisket. 

En veldig stor fisk, sannsynligvis laks, ble observert i nedre laksetrapp 7. september idet den 

prøvde å hoppe opp i vannmengdene som fosset utover kanten av elva (dammen) ovenfor.                                                                                                                                                             

Status for de anadrom laksebestandene betegnes som stabil og selvbærende. 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 seks gjedder ble fisket, og Thomas 

Vainio vil bli premiert for å ha fisket fem av gjeddene. Antall fiskekort utstedt var noe over 

antallet de siste to-tre årene, nemlig 30. 

 

Tradisjonen tro ble det også i år arrangert Åpent fiske i Gjersjøelva ifm. Eventyrfestivalen 20. 

september. Vel 30 barn/unge ville prøve fiskelykken i den noe strie elva etter mye regn. 

Dessverre, det ble ingen fisk denne gang, men spenningen og trua var der, godt hjulpet av 

foreldre/foresatte.  Desto større ble gleden da de kunne kose seg med pølse og lompe samt noe 

å drikke etterpå. 

 

De store runde steinene som ble fraktet til elvekanten og senere plassert ut foran to brekk i 

elvas midtre partier i 2014, har virket slik hensikten var, nemlig å gjøre forholdene for sjøørret 

og laks bedre mht. hvileplasser.  Både ved Skillebekken og brekket nedenfor har fisk funnet 

tilhold bak steinene. 

 

Det er OJFF ved Fiskeutvalget som tilrettelegger forholdene i elva og organiserer fisket. 
Et nært samarbeid med andre interessepartnere, som grunneiere, foregår med 
regelmessige møter i Gjersjøelvprosjektet. 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 bor ikke i 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. Med slik 

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

elva. 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.  
Gjersjøelva natur- og kulturpark har fått laget en flott sti langs elva fra oppgangssaga og 

oppstrøms. Dette har resultert i at fremkommeligheten langs elva er mye bedre, noe fiskerne 

har satt stor pris på.  

 

Det som er under planlegging og forhåpentligvis vil bli gjennomført i Gjersjøelva i samarbeid 

med kommunen, er å lage en vannventil på brekket ut fra Nydammen. Da kan vann tappes ut 

fra Nydammen når det trengs, slik som når vannstanden er for liten for fisk samt for å forsyne 

oppgangssaga med nok vann for saging.  

 

Aktiviteter for øvrig 

Følgende aktiviteter i regi av Fiskeutvalget har funnet sted: 

 



 Dagstur av sju fiskere til Galtø og Saltø, svenske vestkysten, for sjøørretfiske 1. og 2. 

april, og i år med overnatting. I alt 25 sjøørreter ble fisket, og alle fikk friheten tilbake 

pga. minstemål og hunfisk.  

 Fisketur til Gjersjøen for Gjørs-fiske med deltakelse av fem fiskere medio juni, ingen 

fangst, men konstaterte mange gjørs på ekkolodd  

 OJFF stand på post nr. 1 med kastekonkurranse og skyting på Østre Greverud gård 

ifm. Friluftslivets dag 26. april (deltakelse av stort antall barn og voksne) 

 Det årlige fiskearrangementet for funksjonshemmede i regi av OJFF fant sted i 

Kolbotnvannet, ved Skogsland, 3. juni. Gjedde og abbor ble fisket, men deltakerne 

satte mest pris på pølsene og lompene samt drikke 

 Jan Hallangen, medlem av OJFF og fluekasterinstruktør i Akershus JFF, lærte fem av 

medlemmene i OJFF, spesielt en junior, kunsten å kaste med flue ved Kolbotnvannet 

27. og 28. mai 

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

Bestemorstranda tidlig om ettermiddagen nyttårsaften, og tre møtte opp. 

 

Fiskeutvalget har bistått samt deltatt i følgende aktiviteter: 

 

 Leder i Fiskeutvalget og medlem av samme, Arne Eldøy, var til stede ved åpningen av 

Friluftslivets år i Oppegård kommune på Myrvoll 14. januar 

 Et samarbeidsprosjekt mellom OJFF, NJFF Akershus og Hellerasten skole fant sted 

med isfiske på Kolbotnvannet 23. februar. Det var leder av Fiskeutvalget som satte 

fagkonsulent Hjalmar Eide i NJFF Akershus i kontakt med lærer Gjermund Aas ved 

Hellerasten skole, og åttende trinn ved ett ti-talls elever og to lærere samt en 

lærerstudent trosset snødrevet og stilte opp 

 Fiskeutvalget deltok på OJFFs stand på Ingierodden ifm. Eventyrsti-arrangementet 18. 

september 

 Den 29. november gjorde OJFF en ny vri med medlemsmøte ved Gurisaga ved 

Gjersjøelva hvor Fiskeutvalget fortalte og demonstrerte om fiske i Gjersjøelva  

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

kan lånes ut til alle interesserte 

 

Avslutning 

Ovennevnte viser stor engasjement i/av Fiskeutvalget, og sesongen 2015 ga stor oppslutning 

ifm. arrangementene, spesielt blant barn/unge.  

  

Kolbotn 14. januar 2016 

 

For Fiskeutvalget 

Trygve Solstad (sign), leder 

 


