
Programplan for Fiskeutvalget 2018                          

  
Ajour pr. 28. des. 2017 

Når Hva Hvor/hvem Anmerkning 

24. 31. jan 
og 7. feb 
(onsdager) 

Fluebinding Lokale Skogsland i 
Solbråtanveien 

Nybegynnere og ev. 
viderekommere. Vi har  
kjøkkenet i tiden 1830-21 

13.-14. apr. Sjøørrettur Galtø, Saltø, overnatting 
på Lagunen Camping 

Felles kjøring, om mulig 
 

20.. – 21. apr Sjøørretkonkurransen Påmeld. Bestemorstranda Regi OJFF. Vandrepremie 
(krus) for årets OJFF-
sjøørretfisker. Premiering. 
NB: Fisketid fre. 20. kl. 
18.00 – lør. 21. apr. 12.00 

22.apr. Friluftslivets dag Østre Greverud gård 
11.00 – 15.00 
Stand post N av 
grusbanen, gresslette 

Bemanne Post nr. 1. ifm. 
Natursti. Presisjonskasting 
med lett sluk. 
Fluekastedemo 

Lør.5. og 
man. 7. tir. 8. 
og mulig 9. 
mai 

Dugnad Gjersjøelva Hele strekningen hvor 
anadrom fisk finnes 

Flest mulig deltar. Gjøre 
elva klar for fisk/fiske. 
Lørdag 14 – 17, man., tir. 
ons.17-21.Vil gjelde ifm 
fiskekort 

Ons. 30. mai. Bistå fiske for 
funksjonshemmede 

Skogsland, Kolbotnvannet Etter Skole Tid (EST). 
I tiden 17 – 19 

15. jun. – 30. 
jun. 15. jul. – 
30. sep. 

Åpning av fiske i 
Gjersjøelva 15. juni 

Gjersjøelva Fiskekort fås ved henv. 
OJFFs Fiskeutvalget, 
Husk å betale fiskeavgift. 
Konk. Gjeddefiske  

Ons. 20. jun Gjeddefiske  Gjersjøelva Inngår i konk. ovenfor. Tid: 
18-21 

Tir. 12. jun. Sommerfiske Kolbotnvannet/Nordenga Arr. spes. for barn og 
ungdom. Premiering og 
vervekampanje. Tid: 18-21 

Aug-sep. En dag harving-fiske  I Østmarka (vann ennå 
ikke fastlagt) 

Følg med på hjemmesiden 

Fre. 21. sep Bemanne post Ifm Eventyrstien OJFF har post ved 
Gjersjøen (Tangen) i tiden 
1730-20. Demo 
fluekasting etc. 

Søn. 23. sep. Åpen fiske i 
Gjersjøelva 

Gurisaga Ifm. Eventyrfestivalen i 
tiden 12-15. Grilling ved 
saga.   
 

Man. 31. 
des. 

Sammenkomst Bestemorstranda ev. 
Gurisaga 

Kl. 13.00 – 14.30  
 



Det er innført dugnadsplikt i OJFF, dvs. hvis du ønsker fiskekort (og jaktkort) må du delta i to 

arrangementer i regi av OJFF, det være seg dugnad eller arrangementer (delta i arr. komite) 

som sjøørretkonkurransen, Friluftlivets dag, fiske for funsksjonshemmede, Fiskesommer, 

Eventyrstien, Åpen fiske i Gjersjøelva eller noen av dugnadene/arrangementene til Jakt- eller 

Baneutvalget OJFF. 

Det er ønskelig med en pilketur til Østmarka i mars, f. eks. Steinsjøen. Nærmere om dette på 

hjemmesiden eller FB. 

Det er også ønskelig med tur til andre vassdrag, f. eks. Numedalslågen, Hallingdal og 

Koppang, sistnevnte ifm. harrfiske. Nærmere om dette på hjemmesiden eller FB. 

Det er også ønskelig med ekspertfiske i elva for ev. å kartlegge bestand av oppdrettslaks og 

pukkellaks. Ekspertfiske er fiske uten mothake og C&R. Dette bør finne sted i okt., nov., og 

det må søkes om tillatelse av Fylkesmannen ved Miljøavd. for gjennomføring. 

Det er ønskelig med å ta bort flest mulig gjedder i midterste parti av elva. Bruk av garn vil bli 

vurdert, Fylkesmannen ved Miljøavd. kontaktes for tillatelse. Om mulig ønskes også 

gjeddefiskekonkurransen forskjøvet fremover til april/mai. Dette må også søkes 

Fylkesmannen ved Miljøavd. om.   

Kurs i kultivering som arrangeres av NJFF i Ål, Hallingdl, vil være interessant for ett par av 

medlemmene. I første omgang er Sander Engeland, Johann Ludvigsen og Ole Henrik Sæve 

aktuelle navn. Det søkes om full dekning av utgiftene av OJFF. 

 


