
 

 

ÅRSMELDING FISKERUTVALGET 2020   
GENERELT 

Det har i år vært en rekordhøy stor aktivitet spesielt ved elva og det her vært en fabelaktig innsats fra foreningens 

medlemmer. Noen av de andre aktiviteter som var planlagt ble dessverre avlyst på grunn av Corona’en.  

 

DUGNADER 

Det har blitt arrangert 7 store og mange små dugnader. Vi har benyttet minst 600 dugnadstimer i elva. Vi har blant 

annet: 

 Fjernet søppel ved elva 

 Hogget og fjernet trær (inkl gamle tømmerstokker) som har brukket eller falt ut i elva 

 Fjernet Vannliljer i dammen ved Saga 

 Foretatt Fiskeoppsyn på dag og kveldstid 

 Habitat- og Bioforbedrende tiltak 

 

FJERNING AV TRÆR OG GAMLE TØMMERSTOKKER 

Til dette tunge arbeidet har de nye verktøyene våre ((finansiert som gave fra Sparebankstiftelsen) vært til uvurderlig 

hjelp. Dette var den bensindrevne/mobile vinsjen som vi fikk i 2019 og motorsag m/fullt verneutstyr som vi fikk i 

2020.  

 

BIOFORBEDRENDE/HABITATTILTAK 

De fleste store dugnadene har vi benyttet til å:  

 Plukke både hele og knuste murstein ved elvebredden 

 Legge ut runde stein ved flere steder i elva og ved demningen ved Saga. 

 

SKILTING VED UTLØP OG LANGS ELVA 

Ved elveutløpet i Båthavna/Bestemorstranda er det for mange år siden satt opp skilt «GRENSE ELV-SJØ for å markere 

grensen for beregning av 100-meters-sonen. Disse skiltene er for det første ganske slitte og utydelige, og de er 

plassert slik at de er vanskelige å se for fiskere på stranda. Dette medfører at det er mange fiskere som ikke 

overholder 100-meters-sonen. Arbeidet med dette tar tid og vil fortsette i 2021. 

 

UNDERSØKELSER I ELVA 

Siden noen av medlemmene i foreningen har meget godt kjennskap til elva så har vi bistått ved flere målinger og 

arbeid av ulike etater i elva. Dette gjelder Gytefisk, Lakseyngel, Redox-måling og NVE for måling av vannføring og 

temperatur. 

  

NYE/BEDRE REGLER FOR FISKING I ELVA/NAVN PÅ FISKESTREKNINGENE 

Vi begynte i 2019 å diskutere om å få til noen bedre regler/retningslinjer for fiske i elva.  

Et nytt fint kart er laget og det står nå på fiskekortene for elva. Oppdatering av reglene arbeides det fortsatt med.  

 

ÅPENT FISKE FOR BARN/UNGDOM 

En dag i året, ifm Eventyrfestivalen (i regi av Oppegård Kommune) arrangerer vi åpent fiske for barn og ungdom i 

elva ved Saga. Dessverre ble dette arrangementet avlyst i 2020 år pga Corona-viruset. 

 

MINK 

Uønsket mink er et problem ved flere elver? Vi har også det problemet, og har til enhver tid plassert minkfeller langs 

elva. Det ble i løpet av året fanget 3 Mink. 

Vi har i 2020 påbegynt arbeidet med å lage en ny type feller, og sannsynlig vis mere effektive.  

 



REGULERING AV VANNFØRING 

Elva er veldig følsom for endring i vannføring, og er det er derfor lite som skal til for de vesentlig store endringene. 

Vi fortsetter diskusjonen med Nordre Follo Kommune for å få et bedre og mer stabilt forhold i vannføringen. 

 

FISKETELLER 

Fisketelleren som vi fikk i 2019 ser ut til å virke fint, og vi har i 2019 og 2020 fått en flott oversikt over fiskene som 

passerer trappen og opp i elven for å gyte. Den krever en god del oppfølging med rengjøring og vedlikehold, men 

med stort engasjement og innsats fra enkelte medlemmer så går det bra.  

 

FISKEOPPGANG/FANGSTRAPPORT (2019 i parentes)  

Gjennom den nye fisketelleren har vi registrert en oppgang på (52 sjøørret)(56) og 33 laks(10). Fangstrapport for 

sesongen viser 12 Sjøørret(12), 4 Laks (8), 5 Gjedder (11), 2 Abbor(4) og 1 Berggylte. 

Vi fikk i 2020 en spesialtillatelse fra Statsforvalteren (Tidl. Fylkesmannen) til å fiske etter Gjedde utenom normale 

fisketider i elva. Resultatet ble at ingen Gjedder ble tatt i denne perioden, men de ble tatt i den normale 

fiskeperioden.  

 

FISKEOPPSYN/OVERVÅKNING 

Det organiserte og uorganiserte vaktholdet langs elva, spesielt i Gyteperioden fortsatte i 2020, og dette har muligens 

gitt resultater og hatt en preventiv virkning. Lite tjuvfisking oppdaget.  

Overvåkningskamera ved Fisketeller (og Oppgangssaga) er montert og er koplet opp mot kameraene til Båthavna. I 

tillegg til dette ble det i 2020 montert et Viltkamera ved en annen strekning i elva.  

 

MURSTEIN/BYGGEAVFALL OG GYTEGRUS 

På dugnader ble det plukket og kjørt bort 13 m3 (13 store I-sekker) med knust og hele murstein og annet bygg-avfall 

langs elva. 

  

RESTAURERING AV DEMNINGEN VED FISKETELLER 

Den gamle demningen ved saga/fisketeller er utett og har i de siste årene vært midlertidig tettet med en stygg 

presenning. På dugnad har vi fjernet presenningene og erstattet det med runde stein. Dette ble meget penere og fint 

for fisken. Dette ble også mer estetisk ift de aktivitetene som foregår ved dette historiske stedet. 

 

DIVERSE AKTIVITETER/ARRANGEMENTER 

Sjøørret-konkurranse ble arrangert. 4 Fluebindingskvelder. Foredrag på Rotary. Opplæring på Flåtestad Skole. Ett 

møte i Fiskeutvalget. 

 

SOSIALE AKTIVITETER VED ELVA 

I forbindelse med våre dugnader i elva har vi hatt det meget sosialt med bålkaffe og nystekte vafler. 

I tillegg ble vårt tradisjonelle arrangement Nyttårsaften kl 12 ved Saga avholdt. Her ble det blant annet servert Laks 

fisket i Gjersjøelva i 2020 og Røkt før arrangementet.   

 

SAMARBEID MED ANDRE 

Samarbeid med NJFF, Statsforvalteren og Oppegård Båthavn (ved «Havnebasen Rune»), Sparebankstiftelsen DnB, 

AMEDIA, Gjersjøelva Natur- og Kulturpark og Grunneierne har vært meget bra. Ikke minst har vi fått godt med 

økonomisk støtte til arbeid med elva og de andre aktivitetene foreningen holder på med.  

 

AVSLUTNING 

For nærmere og mer utfyllende informasjon om arbeidet med Gjersjøelva 2020 ligger på Hjemmesiden til Ojff: 

https://www.njff.no/fylkeslag/akershus/lokallag/oppegard/Documents/Ojff%20Rapport%20om%20Gjersj%C3%B8el

va%202020.pdf 

 

Finn Stenersen/Leder av Fiskerutvalget i Ojff 

31/3.21 

 

     


