
ÅRSMELDING FOR FISKEUTVALGET 2016 

 

I 2016 har Fiskeutvalget bestått av følgende: 

 

 Trygve Solstad, leder 

 Medlemmer: Jan Jensen. Asle Moe, Erik Michelsen, Thor Bettum, Sander Engeland, 

Øystein Berg og Johann Ludvigsen.  
 

Fiskekonkurranser 

Fiskeutvalget arrangerte en attentimers sjøørretfiskekonkurranse i Bunnefjorden med stand på 

Bestemorstranda 22.- 23. april. I alt ti fiskere deltok, sju voksne og tre juniorer og de fleste fra 

OJFF. Været var ikke ideelt for sjøørretfiske, nordavind og kaldt, spesielt fredag kveld, men 

villmarks kaffe og grilling av pølser samt bål holdt deltakerne varme. Det gikk ikke lange tida 

før vår danske fisker, Jan Jensen, kom smilende fra stranda med en sjøørret på 42 cm og som 

veide 0,7 kg. Dette holdt til seier og var hans andre napp i vandrekruset, som han vil beholde 

til neste års konkurranse. Situasjonen foran 2017-sesongen er at både han, Vegar Remfeldt og 

Trygve Solstad har hver to napp i kruset.  

 

Fiskeutvalget arrangerte Sommerfiske i Kolbotnvannet, på Nordenga, 14. juni. I alt sju 

barn/ungdom, mange med sine foreldre og besteforeldre, hadde funnet veien til Nordenga for 

å fiske på flytebrygga til Storøya eller på selve Storøya i Kolbotnvannet. Men alt de prøvde, 

lyktes de ikke å få lurt en abbor eller mort til å ta agnet. Alle ble behørig premiert. Det ble en 

fin kveld for de fremmøtte med fiskeinstruksjon av åtte sportsfiskere fra OJFF samt grilling 

av pølser med tilbehør. Flotte tilbakemeldinger fra foreldre om arrangementet. 
  

Gjersjøelva 

Den 7. og 9. mai ble det gjennomført dugnad i den del av elva hvor anadrom laksefisk 

(sjøørret og laks) går opp. Seks medlemmer ryddet bort skrot og søppel samt trær som hadde 

blåst overende i og langs nedre del av elva den første dagen, mens i alt 13 medlemmer gjorde 

forholdene bedre for fremkommelighet for fiskere og fisk i elva 9. mai. Søppelet ble kjørt bort 

ifm. oppryddingen langs fylkes-/riksveien i første halvdel av mai. I september ble et stort tre 

fjernet fra elva med god hjelp av Jan Marka som sagmester. Den 23. oktober gjorde tre 

medlemmer Skillebekken farbar for fisk ved å ta bort stengsler og bygge opp kulper for 

gyting. I november ble det observert sjøørreter som utførte gytelek i bekken. 

 

I november ble det funnet døde lakser som hadde hoppet skjevt og kommet utenfor kanten i 

Nedre laksetrapp. Den ene laksen var vel 5 kg, hunfisk med ca. 1 kg rogn, og den andre en 

hanlaks på 2 kg. Dette resulterte at det ble avviklet dugnad i laksetrappa i slutten av november 

ved å bygge rekkverk som eliminerte slik over-hopping.   

 

Den forholdsvis tørre sommeren og høsten gjorde at forholdene for oppgang av fisk var 

nesten fraværende. Vannstanden var også liten i Gjersjøen slik at det ikke var hjelp å få fra 

kommunen. De opprettholdt riktignok minste vannføring i elva for at yngel og småfisk kunne 

overleve. Det ble observert forholdsvis bra med fisk etter noe nedbør i slutten av september 

og begynnelsen av oktober. Mye fisk, også store laks, ble observert i båthavna hele 

sensommeren. Disse kom opp i elva i november, og i et tilfelle ble det talt 21 laks, de fleste 

mellomstore lakser, men også noen storlakser (7+ kg). I oktober ble det talt ca. 100 sjøørreter 

i hele elva hvor disse gyter.  

Fangstresultatet for Gjersjøelva ble mindre enn forgående år, og kun sjøørret ble fisket. Totalt 

ble det fisket tolv sjøørreter. Av disse ble åtte satt ut igjen, særlig hunfisk og fisk rundt 



minstemål. Den største sjøørreten som ble fanget, var på 3/4 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 Daniel Andreassen ble premiert som beste gjeddefisker. 

 

Tradisjonen tro ble det også i år arrangert Åpent fiske i Gjersjøelva ifm. Eventyrfestivalen 25. 

september. Vel 25 barn/unge ville prøve fiskelykken.  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. 

 

På brekket ved Skillebekken har beveren skapt unødvendig arbeid for fiskerne i elva. Beveren 

har bygget en demning på brekket og forsøkt å demme hele elva for å få nok vann ovenfor 

demningen. Dette har resultert at det ikke var 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. Beveren er observert, og det er merker etter tennene på småtrær som byggherren 

har ført til demningen. 

 

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.  

Stien som Gjersjøelva natur- og kulturpark har fått laget fra oppgangssaga og oppstrøms elva 

blir mye brukt. Fremkommeligheten langs elva er mye bedre, noe fiskerne har satt stor pris 

på. Det er meldt om tyvfiske med hov av to østeuropeiske personer i november. Disse ble 

oppdaget og avvist. Ellers ingen annen ulovlig virksomhet ved elva. 

 

Samarbeid med kommunen i Gjersjøelva om å lage en vannventil i ned kant av Nydammen, er 

i gang. Det har vært befaring og møter. Fordelen med en vannventil er at det kan tappes vann 

ut fra Nydammen når det trengs, slik som lokkeflom for å få opp fisk, samt for å forsyne 

oppgangssaga med nok vann for saging.  

Fiskeutvalget har planer om å legge ut gytegrus og innhente kostnad for utsetting av 

fisketeller i nedre del av elva i 2017. 

 

Aktiviteter for øvrig 

Følgende aktiviteter i regi av Fiskeutvalget har funnet sted: 

 

 Fluebinding på den gamle realskolen i Kapellveien med tre deltakere 26. januar, ti 2. 

februar og fem 9. februar, av disse to juniorer 

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

sjøørretfiske 1. og 2. april. Kun en sjøørret ble fisket, og den fikk friheten tilbake pga. 

minstemål.  



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

Greverud gård ifm. Friluftslivets dag 24. april (deltakelse av stort antall barn og 

voksne). I alt åtte medlemmer fra OJFF var med på arrangementet, ikledd nye vester 

med OJFFs logo på 

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

Kolbotnvannet, ved Skogsland, 1. juni. En abbor og en brasme på vel kiloen vakte 

oppsikt, men deltakerne satte mest pris på pølsene og lompene samt drikke 

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

nyttårsaften, denne gang ved Gurisaga ved Gjersjøelva, og seks fiskere møtte opp. 

 

Fiskeutvalget har bistått samt deltatt i følgende aktiviteter: 

 

 Et samarbeidsprosjekt mellom Jeger- og fiskerforeninger i Follo fant sted først på 

Vestby 14. januar og siden på Nesodden 30. mars. OJFF var representert ved leder 

Fiskeutvalget på begge møtene, og resultatet var at to fiskere fra Nesodden deltok i 

sjøørret fiskekonkurransen til OJFF i april, og vi var invitert til Sommerfiske i 

Årungen 16. juni (dessverre ingen deltok) 

 Fiskeutvalget deltok på OJFFs stand på Ingierodden ifm. Eventyrsti-arrangementet 23. 

september 

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

kan lånes ut fra BUA til alle interesserte. 

 

Avslutning 

Ordningen med dugnads-/arrangementsplik for å 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 2016 ga stor oppslutning ifm. arrangementene, 

spesielt blant barn/unge.  

  

Kolbotn 10. januar 2017 

 

For Fiskeutvalget 

Trygve Solstad (sign), leder 

 


