
 

Fiskekort nr ____ for Gjersjøelva 20__ 
 
Fiskeravgift nr:_______________ 

Navn:_____________________  
Adresse:__________________ 
Poststed:__________________ 
 
Fiskeregler 
 
Fisketider for sesongen 2015:  
Kortet gjelder i perioden: 15. juni – 30. 
juni og 15. juli – 30. september. 
 
Fiskekort og fangstrapport: Gratis og kun for medlemmer av OJFF.  
Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Fiske uten 
fiskekort kan medføre nektelse av fiskekort til vedkommende påfølgende 
år. 
Levering av fangstrapport er obligatorisk for at Fylkesmannen fortsatt vil 
kunne tillate fiske i Gjersjøelva. Fristen for innlevering er 15. oktober, 
også for de som ikke har fått fisk. Ved fravær av innlevering av 
fangstrapport kan utstedelse av fiskekort til vedkommende nektes 
påfølgende år. Fiskeutvalget OJFF fører liste over utstedte fiskekort.  
 
Fiskeområde: I elvas del hvor anadrom fisk forekommer, dvs. fra den 
høye demningen ca. 200 m oppstrøms fra bilverkstedet i 
Hvitebjørnveien og til utløpet (jf. forbudte soner). 
 
Forbudte soner: Fiske opp- og nedstrøms fisketrappene er ikke tillatt. 
Ved nedre fisketrapp er grensen satt til tvers av nordre gavlvegg i 
oppgangssaga (nedstrøms fra laksetrappa) og nedre halvdel av 
dammen (oppstrøms fra laksetrappa). I øvre fisketrapp er grensen satt 
til nedenfor kulpen etter trappa (nedstrøms) og gammel treterskel ca 15 
m ovenfor trappa (oppstrøms).  
Det henstilles ikke å fiske på elvas nordlige bredd i selve båthavna. Ved 
fiske langs sørlige bredd i båthavna må det vises varsomhet for 
båttrafikken samt fortøyde båter. 
 
Redskapsbruk: Det er kun tillatt med stang. Som agn er det bare tillatt 
å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Det er kun tillatt å bruke en 
stang per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang. Bevegelig 
fiske praktiseres der dette er nødvendig. Der det må praktiseres 
stasjonært fiske, skal det skiftes på etter 20 minutter dersom flere fiskere venter på tur.  

Minstemål og utsettingsplikt: Laks og sjøørret under 35 cm skal settes varsomt ut igjen.   

 
Funn av syk eller død fisk: Ved slikt funn anmodes det om at det blir levert Fiskeutvalget OJFF. 
 
Vis naturvett! Skitt fiske! 
 
Utstedt på vegne av Fiskeutvalget OJFF: _____________________________________ 

OPPEGÅRD JEGER- OG FISKER FORENING 
Tilsluttet NJFF http://www.njff.no/oppegard 

 
 

http://www.njff.no/oppegard


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fangstrapport for Gjersjøelva innlevert (dato): __ / _ - __ 

 
Kommentarer / Meldinger: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Dato Art Vekt Lengde Redskap 

     

     

     

     

     

     

     

Total fisketid (timer / dager) /  

Antall fisk under minstemål   

Oppegård jeger og fisker forening 
Postboks 241 

1411 KOLBOTN 

 
Porto 


