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Generelt  
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 store oppgangen kom likevel først etter at fredningen i elva trådte i 
kraft. Tiltak for bedre forhold både for fisk og fiskere ble gjennomført. 
  

Dugnad  

 

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, med natur og friluftsliv som valgfag, ved Hellerasten skole opp og ryddet all plast 
og lettere gjenstander fra elva og langs elvekanten. Søppelet ble kjørt bort ifm. oppryddingen 
langs fylkes-/riksveien i mai. 
 

Fiskeforbedrings tiltak  
De store runde steinene som ble fraktet til elvekanten og senere plassert ut foran to brekk i elvas 
midtre partier i 2014, har virket med sin hensikt, nemlig å gjøre forholdene for sjøørret og laks 
bedre mht. hvileplasser.  Både ved Skillebekken og brekket nedenfor har fisk funnet tilhold bak 
steinene. 
 

Fiskesesongen  
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. Ordningen med delt 

2 Fra Åpent fiske ved oppgangssaga 

1Ted Essebaggers og elever fra Hellerasten gjorde stor innsats for å bedre forholdene i og langs elva  



fiskesesong, som har vært praktisert siden 2008, har for så vidt fungert godt, men det er søkt om 
å fiske halve oktober måned ved neste oppdatering av fisketider i elva (fra 2016). 
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.  

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.                                                                                                                                                             

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.  

Forvalting og administrering av fisket  
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 gjennom Gjersjøelvprosjektet 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 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, 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. 
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. 

3 Sjøørret på 2,2 kg fisket av Erik Michelsen 



Det er ikke meldt om tyvfiske eller annen 

ulovlig virksomhet ved elva.  

  

Fremtid  
Samarbeid med kommunen i Gjersjøelva 
om å lage en vannventil i ned kant av 
Nydammen, er kommet i gang, om ikke 
lengre enn befaring og kostnadsberegning. 
Fordelen med en vannventil er at det kan 
tappes vann 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. OJFF har søkt om 
endrede fisketider når ny periode vil bli 

innført av Fylkesmannen. Hvis sesongen forlenges til 15. oktober, vil en utfra erfaring de siste 
årene, kunne oppleve en bedre fiskesesong. Med den bevissthet blant fiskerne vil en slik 
forlengelse forhåpentligvis ikke påvirke gytebestanden i elva nevneverdig.  
Fiskeutvalget vil vurdere om det skal legges ut gytegrus og innhente kostnad for utsetting av 
fisketeller i nedre del av elva i 2016. 
 
For Fiskeutvalget OJFF  
Trygve Solstad (sign) 

4 Bro bygget for å gjøre stien farbar langs elva 


