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Til våre medlemmer 
Styret har i perioden 2021 bestått av følgende personer: 
Verv Navn Tlf Mailadresse  
Leder 
Studieleder 

Rune A 
Borgersen 

90642508 rune@fjeldheim-knudsen.no  

Nestleder     
Kasserer Endre Grøv 91314749 fagerlia43@altiboxmail.no  
Styremedlem 
Jentekontakt 

Bente 
Bergheim 

96040427 bergheimbente@gmail.com  

Varamedlem 1 Bent Koksvik 45483660 b-bentko@online.no  
Varamedlem 2 Merete 

Bjørnson 
91886568 mbj240265@hotmail.com  

Fiskestellutvalg Frode 
Kristoffersen 

95029025 FR-KR3@online.no  

Viltstellutvalg Stian Uthne 
Hansen 

94503707 Revejeger1@gmail.com  

Hundeutvalg Glenn Espen 
Kustner 

41451645 g-kustne@online.no  

Ungdomsutvalg Jørgen 
Løvstad 

97649955 joloevs@gmail.com   

Sekretær Solvor 
Tandberg 

97703240 Sot2010@live.no  

     
     

Hovedpunkter 
Styret har i perioden avholdt 11 styremøter.  

Vestsiden jeger og fisker forening har i dag 370 medlemmer (inkl. æresmedlemmer). Det var 
328 i 2020. En økning på 11,3% med 42 medlemmer . 

Foreningen har fortsatt en solid økonomi og et akseptabelt aktivitetsnivå. 

Styret vil oppfordre alle medlemmer til å etterse sine opplysninger som ligger lagret i 
medlemsregisteret, da det er mange feilmeldinger på e-post adresser ved utsendelse av 
informasjon. Internett adressen er https://www.njff.no/Organisasjon/Sider/minside.aspx og følg 
informasjonen under medlemsnett. I tillegg benyttes facebook som informasjonskanal og sms 
meldinger. 

VUML har sagt opp leieavtalen om småviltjakt, fiske og fangst datert 5. mars 2015 den 
20.desember 2021. Det vil bli reforhandlet ny avtale våren 2022.   

mailto:fagerlia43@altiboxmail.no
mailto:bergheimbente@gmail.com
https://www.njff.no/Organisasjon/Sider/minside.aspx
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Aktiviteter 
Det er bra aktivitet i foreningen som styres gjennom de ulike utvalgene som er opprettet. 
Utvalgene gjør en meget bra og viktig jobb for at vi alle som ferdes i terrenget skal ha glede av 
naturopplevelsen, jakt, fiske og ferdsel ute. Foreningen består av Viltstellutvalg, 
Fiskestellsutvalg, Ungdomsutvalg og Hundeutvalg. Vervet med kvinnekontakt har vært besatt 
og det har vært mye aktivitet. Leder har også hatt vervet som studiekontakt. Husansvaret på 
Klekkeriet er et verv som Rolf Syvertsen har innehatt. 

Hvert år gjennomfører viltstellutvalget aktiviteter som telling på leik, linjetakstering av 
skogsfugl, introjakt på hare og rådyr og salg av jaktkort på småvilt, rådyr, hjort og bever. Vi har 
solgt 140 småviltskort hvorav 14 var ungdomskort. Videre er det solgt 51 rådyrkort. Det er pr 
16. januar 2022 meldt inn 99 jaktrapporter for småvilt og 41 på rådyr der det er felt 0 hjort, 10 
rådyr, 3 tiur, 2 røy, 13 orrhaner, 2 orrhøner, 7 jerpe/rugde, 0 mår, 4 mink, 0 kråke/ravn, 4 harer, 
0 nøtteskriker og 3 rev. (reviderte tall legges frem på årsmøte) Det er mottatt søknad om 100 
småviltkort og 44 rådyrkort.  

Fiskestell gjennomfører blant annet gjeddefiske/tynningsfiske med storruser i Junger, slurping 
av abbor rogn, prøvefiske, utbedring av grytebekker, kalking, vannprøvetaking og utsetting av 
fisk. Salg av fiskekort er stabilt.  

Vannprøver: 

Vann: 19.06.21 23.10.21 
Sjutjern 6,11 6,20 
Krokvannet 6.05 6,10 
Engertjern 5,67 6,14 
Svarttjern 6,30 6,12 
Lille svarttjern 6,48 6,65 
Honsetertjern 5,70 5,60 
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Hundeutvalget har dressert 89 hunder og det har ikke vært avlyst noen av dressurkveldene. I 
likhet med tidligere år har det vært anledning for medlemmer å trene hunder før jaktstart. Dette 
er et tilbud som starter 21. august og pågår frem til jaktstart 10. september. Totalt er det 
registrert 101 treninger på de 20 dagene, noe som gir ett snitt på 5 ekvipasjer pr. treningsdag. 
Tilbudet er svært populært blant foreningens medlemmer, 

 

Stående 
fuglehunder: 

36 

Drivende hunder 29 
Spisshunder 4 

Andre 
hunderaser 

8 

Blandingshunder 2 
Totalt 89 

  

Hareutsettingsprosjekt: Det er en egen gruppe bestående av Tore Nylehn (leder), Stian Uthne 
Hansen og Rolf Syvertsen. De jobber med prosjektet og ingen nye harer er satt ut i 2021. 

Det har vært stor aktivitet for kvinnegruppa selv om det ble noen avlyste arrangement pga 
korona. Skytekveldene på haglebanen på Myrspiten er populære.  

Jakttilsynet har utført kontroller. Vi har arrangert en introjakt på rådyr og to fellesjakter på 
rådyr. 

Huskomiteen har bestått av Gunnar kristiansen, Glenn Espen Kustner og Rolf Syvertsen. Det 
har vært avholdt 4 dugnadskvelder med enkelt vedlikehold inne og ute på klubbhuset.  

Henviser til rapporter fra det enkelte utvalg for mer utdypende informasjon. 

 

Kursaktivitet 

Det har vært 21 deltakere til jegerprøvekurs og som tok eksamen. 
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VJFF har en solid økonomi og foreningen har god kostnadskontroll. Foreningen er helt 
avhengig av å opprettholde aktivitetsnivået i de ulike utvalgene på dagens nivå. Endringer i 
aktivitetsnivået kan fort endre de økonomiske mulighetene vi har i dag eller begrense den, 
avhengig av om aktivitetsnivået går opp eller ned. Alternativt få flere sponsorer. 

Balanseregnskap 
• Foreningen har hatt nytt regnskapssystem hele året og det føres nå elektronisk regnskap og 

eget fakturaprogram. 
• Vi har kortsiktig gjeld på 25 000 kroner.  
• Egenkapitalen har blitt styrket med årets resultat i 2021 på 167 205 kroner og er redusert 

med tap for svindel på 48 762 kroner. EK er nå på 800 685 kroner. 
 

Resultatregnskap (overskudd og underskudd) 
• Inntekter fra salg av jaktkort og fiskekort dekker ikke kostnaden av det vi betaler i 

terrengleie, inklusive hjortejakt og rådyrkort. 
• Overskuddet genereres fra aversjonsdressur, jegerprøvekurs, kontingentandel, grasrotmidler 

og salg av hundefor. 
• Regnskapet viser et årsresultat som gir overskudd på 167 205  kroner for år 2021. 
 

Det har vært svindel mot foreningen 13. oktober på 48 762,02. Hendelsen er politianmeldt. 
Øvrige detaljer for regnskapet blir lagt frem på årsmøte 16. februar 2022.   Da kommer det også 
eventuelle korrigeringer av regnskapet. Regnskapet er ikke helt ferdig når styrets årsberetning 
ble godkjent på styremøte 10. januar 2022.    
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      Revisor og Valgkomite 

      Revisor kommer med en egen rapport. 
 
 

Valg komiteen har arbeidet intenst i slutten av 2021 og starten av 2022 med å finne 
kandidater til de verv som blir ledige. Det er fortsatt noen verv som i skrivende stund ikke 
er besatt. Styret håper at dette løser seg før eller på årsmøtet. 

 
 

Eventuelle oppdaterte regnskapstall og andre oppdaterte relevante statistikk-tall kommer på 
årsmøte 2021 som avholdes på Varlo grendehus 16. februar 2022.   

 
Årsberetningen fra styret ble godkjent på styremøte januar 2022.  
Vedlegg til denne rapporten er all korrespondanse vedrørende anmeldese av svindelen som 
foreningen ble utsatt for fra Tyskland. Vi viser også til mail fra NJFF der flere foreninger er 
blitt utsatt for denne svindelen. 

 
 
  

VJFF – Vestsiden jeger og fiskerforening  
Postboks 301, 3300 HOKKSUND 
https://www.njff.no/buskerud/vestsiden 

 
 

 
 



Årsberetning for viltstellutvalget 2021. 

Utvalget har bestått av:  

Stian Uthne Hansen, Leder 
Knut Pladsen 
Thom Inge Røren  
Thor Petter Nyhus 
Vegard Schinnes  
Knut Kjetil Holgeid 

Viltstell har i år ikke avholdt medlemsmøte og tur til villmarksmesen som planlagt pga Covid-
19. Det har også i år vært et spesielt år og vi har ikke gjort de store tingene for sosiale 
sammenkomster. 
Vi hadde medlemsmøte ute på planen også i år men har valgt å sette dette på vent.                                             
Det er avholdt 3 utvalgsmøter, 2 salgsdager for jaktkort. 

Årets aktiviteter: 
Telling på leik 
Linjetaksering av skogsfugl 
Introjakt hare 
Salg av jaktkort på småvilt, rådyr, hjort og bever. 

Telling på leik: 
Tellingen ble gjennomført av: Helge Vidar Skistad, Øystein Holmen, Dagfinn Kolberg, Bjørn 
Kirkerud og Terje Gjestemoen. 
Det ble observert 12 Tiur, 14 røy, 10 orrhaner og 20 orrhøner. 
Helge Vidar Skistad hadde ansvaret for tellingen 

Linjetaksering: 
Linjetaksering ble gjennomført i år som tidligere i det tidsrommet vi hadde satt opp. 
Takseringa ble gjennomført med et informasjonsmøte først hvor man fikk lagt inn linjene på 
GPS og gått igjennom linjene. 
Hunde dekkenene som ble kjøpt inn i fjord ble delt ut på formøtet på klekkeriet.  

Resultatene for i år pekte i positiv retning, men vi valgte å opprettholde samme kvote som i 
tidligere år. 

Introjakt Hare og Rådyr. 
Introjakt hare ble gjennomført med to jegere fra oss og en liten fordeling på påmeldte så vi 
ikke fikk flere enn to pr post. 
dagen ble gjennomført med oppmøte på Gårdsysteriet og fordeling ut i terrenget. 
Det blei ikke felt hare med los på begge poster. 



Fordeling og utdeling av jaktkort: 
Det ble også i år utdeling på klekkeriet, med todelt oppmøte for småvilt og rådyrkort. 

Det ble lagt opp til et køsystem med avstand og håndsprit og en representant ute for og påse at 
alle hadde klart det de skulle på vei inn. 
Det ble da heller ikke i år ikke servert noe og ikke lagt opp til noe møte ved utdeling.. 
Knut pladsen har hatt ansvaret for hjortekort.  
Knut Pladsen, Vegard Schinnes, Knut Kjetil Holgeid, Tom Inge røren, Tor Petter Nyhus og 
Stian Hansen delte ut kort. 

Salg av jaktkort: 
Det ble i år utstedt 140 småviltkort, hvorav 14 var ungdomskort og 51 rådyrkort.  
Det er pr 16.01.22 meldt inn 99 jaktrapporter for småvilt og 41 på rådyr- med felt 10 rådyr, 3 
tiur, 2 røy, 13 orrhane, 3 orrhøne, 7 jerpe/rugde, 0 mår, 4 mink, 0 kråke/ravn,4 Hare, 0 
nøtteskrike og 3 rev. 
Det er mottatt søknad om 100 småviltkort og 49 søknader på rådyr. 

Hareprosjektet: 
Harer er bestilt og satt ut som tidligere år med oppfølging i innhegning før utsetting i 
terrenget. 
Det blir meldt om observasjoner av tidligere merket hare. 

Foringsautomatene er satt ut og satt i drift. 
 
Det er brukt i ca 120 timer på prosjektet 

Gruppa som har jobbet med prosjektet er Tore Nylehn, Rolf Syvertsen og Knut Djupvik. 
 

Diverse: 
Hjortekort er solgt til foreningens medlemmer etter søknadsprosess, ikke felt hjort. 
Knut Pladsen har hatt rollen som jaktleder og organisator. 

Antall dugnadstimer i viltstell er ca 300 timer + estimert ca 120 timer på hareprosjektet. 

En stor takk til alle som har bidratt for og i viltstells arbeide i 2021. 

For viltstellutvalget. 
Stian Uthne Hansen 
Leder 

 



ÅRSBERETNING 2021 

UNGDOMSGRUPPA VESTSIDEN JFF 

 

 

Gruppa har pr nå fire medlemmer, bestående av Jørgen Løvstad, Siw-Iren Dahl Hansen, Rune Fleischer og 
Marius Ramnæs. 

Gruppa ble opprettet på nyåret 2020 etter innaktivitet i en periode. Jobber med, og ønsker oss flere 
medlemmer av utvalget. 

 

Ungdomsutvalget skal: 

• Skal jobbe aktivt mot ungdommer mellom 12 og 25 år, planlegge og gjennomføre aktiviteter 
rettet mot jakt og friluft.  

• Sikre godt samarbeid på tvers av andre utvalg av foreningen. 

• Utarbeide aktivitetsplan for kommende år. 

 

 

Aktiviteter: 

Grunnet samfunnstilstanden i 2021 har det blitt gjennomført noe ferre aktiviteter enn planlagt. 

Vi har jobbet mot 2022 og søkt om og mottat midler til aktiviteter som vi har planlagt og gjennomføre 
dersom dette lar seg gjøre. 

Vi var heldige og fikk 12247 kr. 

 

Aktiviter 2021: 

Mars: Opprettt og planla pilkedag. Ble avlyst grunnet endring i Covidsituasjonen. 

Mai: Rusefiske, Hoensvannsløken. Første dag, 12 oppmøtte. Pølsegrilling og hygge. 

Juni: Skytedag med instruktør, Myhrespiten. 20 oppmøtte. 

September: Introjakt på ringdue. Avlyst grunnet ingen påmeldte. 



Vi har vært i kontakt med Østsiden ihåp om å få til et samarbeid fremover. 

 

 

 

Utvalget kan kontaktes pr. e-post eller tlf. 

Jørgen Løvstad:                                            Siw-Iren Dahl Hansen: 

jolevs@gmail.com                                       siwirenh@hotmail.com 

97 64 99 55                                                   98 11 54 74  

 



Årsrapport for Kvinnekontakt, 2021 

Vestsiden Jeger og Fiskeforening 

Gruppa består av:  

Bente Bergheim, Kvinnekontakt 

Ellen Nilsen 

Merete Bjørnson 

 

I året som har gått har vi måttet avlyse noen arrangementer pga ingen påmeldte og grunnet 
Korona. Dette gjaldt en kveld med informasjon om fellefangst og blodspor, samt en 
fluebinderkveld.  Det som vi ser er populært er skytekvelder på Haglebanen til BJFF. Vi har et 
mål i 2022 å få til faste kvelder for damer på Haglebanen, og eventuelt på rifle. Vi vil 
fortsette å jobbe ut mot våre Kvinnelige medlemmer og å jobbe for å få inn flere kvinner i 
foreningen. Vi er ikke en egen forening, men en del av Vestsiden, vi skal være et 
kontaktpunkt for kvinner som vil komme seg ut på jakt eller andre aktiviteter. 

 Vi søkte om 3000kr. i aktivitetsmidler i 2021, og ble tildelt 3834 kr. fra NJFF, som et 
tilskudd til aktiviteter for kvinner i foreningen, det vil sendes inn en søknad om midler 
også for 2022. Vi søker om midler slik at vi kan ha servering, betale for baneleie og 
utstyr vi trenger til aktivitetene, summen blir utbetalt etter at rapport er sendt inn.  

 Det har blitt sendt ut mailer og meldinger til de kvinnelige medlemmene der de har 
blitt orientert om hva som skal skje og hva vi ønsker for gruppa vår.  

 Vi skulle også ha vært på en fellessamling sammen med flere Kvinnekontakter i 
Buskerud, men det ble avlyst pga korona og få påmeldte. 

 Det er levert inn aktivitetsrapport til NJFF 
 Vi har hatt 4 planleggingsmøter 

 

Aktiviteter 2022 

 Vi skal ha skytekvelder og medlemskvelder med ulike temaer. Alle aktiviteter legges 
ut på kalenderen til NJFF, under aktiviteter for Kvinner. 

Bente Bergheim 

Kvinnekontakt 

 

 



Budsjett 2022 

Kvinnekontakt  

Dette er et veldig enkelt budsjett da vi ikke er en egen gruppe i VJFF, men en del av 
foreningen, som en støtte og springbrett til å bli kjent, delta på aktiviteter og kanskje ta 
verv i foreningen 

 

                             Aktiviteter  
 

 Kveld på Klekkeriet, teori om 
Revejakt og fellefangst  
 

 Førstehjelp under jakt  
 

 Hundekveld, sosialisering, gå tur 
 

 Skytekveld på haglebanen  
 

 Fiskekurs for nybegynnere 
 

 Skytekveld på riflebanen  
 

 Jaktkveld, for de som tenker på å ta 
jegerprøven, kort info rundt dette  
 

 Øl og Vin til fisk og vilt, en kveld  
 
 

 Utedag for hele familien 
 

 
I tillegg:  en torsdag i måneden med 
skyting for damer på haglebanen og 
eventuelt riflebanen i samarbeid med BJFF 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sum 2022: 3500 kr 
 
Dette går til innkjøp av mat og drikke på de 
ulike kveldene, instruktører og baneleie på 
henholdsvis hagle og riflebane på BJFF 
 
Vi søker også i år om Kvinneaktivitetsmidler 
fra NJFF:  3000kr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

ÅRSBERETNING HUNDEUTVALGET 2021 
 
 
Generelt: 
 
Aller først, tusen takk til alle som har stilt opp på dugnad for Vestsiden jeger og fiskeforening i 2021!  
 
I år som i fjor har det vært et merkelig år hvor vi har måttet tilpasse oss å leve side om side med hverandre 
på en ny måte ang. smittevern, det har også i år fungert godt uten at vi har hatt kjente smittetilfeller som har 
oppstått som følge av våre aktiviteter. 
 
Det har vært gjennomført ett møte mellom medlemmene i hundeutvalget på vårparten, sitat fra 
møtereferatet: 
 
«Møtet ble avholdt på klekkeriet med kun utvalgsmedlemmer og ikke sammen med dressører, dette skyldes 
smittesituasjonen i samfunnet. 
Praten satt løst blant de fremmøtte, ingen som kunne huske at de hadde vært på et slikt møte i utvalget før. 
En flott gjeng å være leder for! 
Møtet startet med gjennomgang av fjorårets aversjonsdressur, vi var fornøyde med gjennomføringen som 
var i fjor. Men i likhet med mange tidligere år ble mange kvelder avlyst. Derfor ble det bestemt av vi setter 
opp færre dressur kvelder for 2021. Dersom det blir mange påmeldinger så var det enighet om å forlenge 
enkelte kvelder til kl.21.00. 
Det ble også nevnt at utvalgsmedlemmene savner sosial kveld etter på høsten for de som har bidratt til 
aversjonsdressuren. Når situasjonen i samfunnet kommer tilbake til normalen, må vi få til det igjen!» 
 
Som dere ser var det ønskelig med sosialt samvær for dugnadsgjengen i som har stilt opp med dressering. 
Det ble gjennomført ett hyggelig møte med sosialt samvær på klekkeriet den 5. november. Dessverre passet 
det ikke for alle å delta, men vi håper det passer bedre neste år. 
 
Aversjonsdressur Hund/sau 
 
Året 2021 har vært et godt år med tanke på antall dresseringer som har vært gjennomført. 
Vi har merket en økt pågang ved at det er mange som har skaffet seg hund under pandemien, det er totalt 
dressert 89 hunder. Det er ingen dressurkvelder som har vært avlyst, dette skyldes også ett litt annet 
opplegg vedrørende gjennomføring av selve dressuren. Færre oppsatte kvelder og en time lenger dressur 
hver kveld. 
 
Noen tall fra årets dressering: 
 
Stående fuglehunder:   36  
Drivende hunder   29 
Spisshunder      4 
Andre hunderaser     8 
Blandingshunder     2 
Totalt     89 hunder 



 
Det ble bestemt at prisene skulle holdes på samme nivå som 2020. Prisene vi operer med i Vestsiden jeger 
og fiskeforening skal være rimelig om vi sammenligner oss med andre lag og foreninger. 
 
Vi har også i 2021 samarbeidet med Rune Bakken om å leie sau og område, dette samarbeidet har fungert 
utmerket. 
 
Trening av hund i terrenget før jaktstart 
 
I likhet med tidligere år har det vært anledning for medlemmer å trene hunder før jaktstart, dette er et tilbud 
som starter 21.august og pågår frem til jaktstart 10. september. 
Totalt er det registrert 101 treninger på de 20 dagene, noe som gir ett snitt på 5 ekvipasjer pr. treningsdag. 
Tilbudet er svært populært blant foreningens medlemmer, Tore Nylehn har administrert dette. 
 
Grunnkurs ettersøk med hund 
 
Rune Borgersen tok initiativ til å gjennomføre grunnkurs ettersøk med hund i våres, på grunn av pandemien 
kom kurset noe senere i gang enn planlagt. Det var 11 påmeldte deltagere fra hele Østlandet, første 
kurskveld var 20.april.  
 
Instruktører gjennom hele kurset har vært Anne-Mette Kirkemo, Stein Vidar Andersen og Rune Borgersen, 
de delte villig sin kompetanse med deltagerne.  
Kurset ble gjennomført over 5 kvelder, hvorav en av kveldene foregikk på Teams, de fire andre kveldene 
ble gjennomført utendørs hvor kursdeltakerne hadde med egen hund. Utekveldene er grunnleggende 
opplæring i legging av spor og hundearbeid. 
 
 
Dugnad 
 
Dugnadstimer teller ca.250 timer på alle som har stilt opp på dugnad for aktiviteter i hundeutvalgets regi. 
 
Dugnadsgjengen har bestått av følgende personer: 
 
Per Agnar Grønlie  Rolf Syvertsen   Henrik Syvertsen 
Bente Helgerud   Hilde Nøren   Knut Erik Vinje 
Vetle Küstner   Bent Koksvik   Glenn Espen Küstner 
Tor Brandt   Tomas Løvstad   Tore Bjørkøyli 
Tore Nylehn   Rune Borgersen   Sten Vidar Andersen 
Anne Mette Kirkemo 
 
Avslutningsvis vil jeg igjen benytte anledningen til å takke dere alle som har stilt opp på dugnad i 
dette spesielle året, dere har nok en gang gjort en fabelaktig innsats!  
 
Tusen takk for et godt samarbeid med alle i 2021. 
 
Varlo 27.12.2021 
 
 
Glenn Espen Küstner 
Leder hundeutvalget 
Vestsiden Jeger og fiskeforening 

 
 
 
 
 



 
 
 
Årsberetning fiskestell 2021 
 
21.1 Fiskestelsutvalget består av: 
 
Leder: Frode Kristoffersen.       
Medlem: Jon Arve Jægtvik. 
Medlem: Fredrik Lilleås.           
Medlem: Harald S. Olsen 
Medlem: Silje Edborg Lilleås 
Varamedlem: Sigurd Martin Bermingrud. 
 
 
21.2 Generelt: 
 
Fiskestelsutvalget har kun avholdt 1 møter i perioden pga. koronasituasjonen.. Det er blitt utarbeidet 
årsplan som er utført med noen små endringer.  
Arbeidsgruppene i de forskjellige vannene har fungert godt og utført de planlagte dugnader etter planen.  
Det er fiskestelsutvalgets mål å få opprette arbeidsgrupper i resterende vann hvor det ikke finnes i dag. 
 
21.3 Økonomi 
 
 
21.3.1 Fiskekort: 
Vi har i år avsluttet kortsalget i kassene ved innkjøringene til Junger og Honsvannet. Dette pga lite salg og 
gjentatte innbrudd i kassene. Som det kommer ferm i regnskapet ser dette ut til å ha lite innvirkning på 
salget. 
Det har også vært mulig å kjøpe kort med vips. 
Vi har hatt utsalg av årskort på Sporten Eikersentret og Per Erling Thoresen, her har det også vært mulig å 
kjøpe turkort i år. 
Salget på Inatur er fortsatt gidt. 
Fellesfiskekortet har også øket sitt salg av fiskekort betydelig noe som også gir foreningen økte inntekter. 
 
Oversikten av solgte fiskekort er i skrivende stund ikke komplet så det henvises til kasserer sitt regnskap.  
 
 
 
21.3.2 Søknader om midler. 
Fiskestelsutvalget har i søkt om midler til forskjellige tiltak. 
 

Søknads mottaker: Formål: Sum: Innvilget sum: 
NJFF Kalk 25000.- Ikke besvart 
Øvre Eiker Kommune  Settefisk 25000.- 20000.- 

 
Det ser ut til at det er vanskelig å få noe mer støtte fra ØEK. Som det kommer frem av årets og tidligere 
års søknader blir beløpet stort sett det samme.     
 
 
21.4 Krepsing: 
 



Krepsen i Junger har også i år vært fredet. Det er ikke gjennomført prøvefiske i år. Arbeidsgruppen på 
Junger melder  om mer kreps i gjedde rusene, utvalget og styret vil se på muligheten for å selge noen 
krepsekort i en begrenset periode med fangst rapportering. 
 
21.5 Aktivitet i arbeidsgruppene. 
 
21.5.1 Junger: 
Ansvarlige: Arne Guddal og Morten Hellum. 
 
Rusene ble satt ut 29.04.21 og tatt opp 27.05.21. Det ble fanget 19 stk. gjedder og ca. 200 abbor i år. 
Få av gjeddene var store ingen over 3,5 kg og de fleste under 1 kg.  
 
Antall Timer: 62 
 
21.5.2 Mellomtjern:  
Ansvarlige: Harald Sylling Olsen 
 
Det er rusefisket med resultat 453 abbor. 
Har vært plaget av at ruser er blitt tømt, flyttet og dratt på land. 
 
Antall timer 16. 
 
21.5.3 Bergs vanna:   
Ansvarlig: Vegard Schinnes. 
 
Det er blitt rusefisket i øvre Bergsvann, det ble til sammen fanget 54 abbor i ruser.  Det ser i år ut til at 
rusene kan ha blitt tømt av ander.   
Antall timer: 24 
 
21.5.4 Himsjø 
Ansvarlige: Sigurd Martin Bermingrud og Helge Vidar Skistad 
 
Det er blitt rusefisket og tatt opp 2022 abbor. 
Det er rusefisket av hytte eiere med resultat 408 abbor. 
Det er blitt fisket sik 1 netter med resultat ca 9 kg 26 stk. 
Antall timer: 60. 
 
21.5.5 Ormtjern 
Ansvarlig: Leif Børre Andersen. 
 
Det er rusefisket med resultat 230 abbor. 
Antall timer: 9. 
 
 
21.5.6 Holtefjell. 
Ansvarlig: Frode Kristoffersen og Fredrik Lilleås 
Foreningens kalkingsprosjekt ble i 2021 videreført med følgende fordeling: 
 

Krokvannet 3000 kg 
Sjutjern 1000 kg 
Nordre Svarttjern  1000 kg 
Svarttjern 1000 kg 

 
Utkjøring ble gjort i samarbeide med løypekjørerne som la ut kalk i Sjutjern, Nordre svarttjern og svarttjern  
Resterende kalk ble lagt ut i Krokvannet med båt 19.06.21. 
 
Det ble i år rusefisket med dårlig resultat, rusene ble antagelig satt ut for sent. Resultat 18 abbor. 
Antall timer: 207. 
  
21.5.7 Prestvannet. 
Ansvarlige: Yngve Svendsen og Knut Djupvik 
Det er rusefisket og rognslurpet med resultat 783 abbor og 4 liter rogn. 



 
Antall timer: 15. 
 
 
21.5.8 Rørtjern. 
Ansvarlig. Ragnar Olsen. 
 
Det er blitt ryddet rundt vannet. 
Antall Timer: 2 
 
21.5.9 Svartskuren 
Ansvarlig: Jon Arve Jægtvik 
Det er rusefisket med resultat 277 abbor. 
Antall timer 21. 
 
21.5.10 Djupekollen. 
Ansvarlig: Silje Edborg Lilleås. 
 
Det er blitt rusefisket med resultat 60 abbor. 
Antall timer 35. 
 
21.5.11 Honsvansløken 
Ansvarlige: Ungdomsgruppa Ved Jørgen Løvstad og Siw Iren  
 
Det er fisket med rusefisket med resultat 838 stk. med snittvekt på 42 gram. 
Antall timer 26. 
 
20.6 Vannprøver 

Vann: 19.06.21 23.10.21 
Sjutjern 6,11 6,20 
Krokvannet 6.05 6,10 
Engertjern 5,67 6,14 
Svarttjern 6,30 6,12 
Lille svarttjern 6,48 6,65 
Honsetertjern 5,70 5,60 

 
Det er i år tatt pH. prøver 1 ganger disse er som det fremgår av tabellen over. Det ser ut til at foreningens 
kalking hjelper i de vannene dette gjennomføres.   Etter at kalkingsprosjektet ble avsluttet i 2011 har PH en 
gått sakte nedover. 
 
21.7 Utsetting av fisk. 
I år ble utsettingen gjort på 04.09.21 20 medlemmer og deltok. Det ble i år kun satt ut 2 sommerig fisk 
. 
Honsvannet og Himsjø hytteeier forening og Hotellets venner har bevilget til sammen 30000.- til innkjøp av 
fisk til Honsvannet med løken og Himsjø disse midlene vil bli benyttet til innkjøp av ekstra fisk til disse 
vannene og fordeles over 3 år.  
 
Fordelingen ble: 
 

Junger 200 
Himsjø 200 
Løken 450 
Honsvannet 260 
Krokvannet 200 
Honsetertjern 40 
Svarttjern 40 
Nordre svarttjern 40 
Mellomtjern 100 
Svartskurn 100 
Asketjern 50 
Ormetjern 50 



 
 
21.9 Prøvefiske  
 
21.9.1 Prøvefiske Honsvansløken 
Det ble gjennomført prøvefiske på Honsvansløken med resultat. 

• Ørret 9stk. gjennomsnitt 222 gram og K faktor under 1. 
• Abbor 61 stk. gjennomsnitt 95 gram. 

Prøvefisket viser at det er ca 25% ørret og ca 75 % abbor, konklusjonen er at her må beskatningen av 
abbor økes kraftig. 
 
21.10 Dugnad gytebekk. 
 
Det var planlagt dugnad på i gytebekker 14.08.21 denne måtte dessverre avlyses pga. ferieavvikling i 
fiskestellsutvalget.  
 
Fiskestelsutvalget takker alle medlemmer som i år har bidratt på dugnad i år. 
For fiskestelsutvalget 
 
 
Frode Kristoffersen. 
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