
Fiskestellutvalget 

  

Fiskestellutvalget består av 4 medlemmer og varamedlem. 

Leder har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges av årsmøte for 2 år av gangen. 

  

Fiskestellutvalget skal: 

  

1. Planlegge å sette ut i livet ønskelige tiltak på fiskestellets område i samråd med foreningens styre, samt arbeide for 

å skaffe fiskemuligheter for medlemmene.  
2. Ordne med instruksjon og konkurranser i bruken av fiskeredskap.  
3. innsende til styret beretningen om arbeide i det forløpne år.  
4. Utvalgets leder bør være medlem av fiskeoppsynet. 

  

 Historikk 

  

På fiskestellsiden har foreningen arbeidet meget aktivt opp gjennom årene. 

Allerede i 1931 ble det besluttet å kjøpe inn 15.000 ørretyngel for utsetting. I 1945 ble 

arbeidet med en egen settefiskdam satt i gang, denne var i bruk frem til 1968. 

  

Det skulle gå 11 år til foreningen igjen kunne sette ut fisk fra eget oppdrett. 

Sjølsdammen var ett faktum. 

Dessverre ble det problemer med vanntilførselen, og dammen var kun i bruk ett par år. 

Foreningen bygde et nytt klekkeri på Haugseth, men på 80 tallet ble det ogaå her problemer 

med vanntilførselen, slik at dette klekkeriet også ble satt ut av drift. Planene om nok et 

klekkeri ble utarbeidet, og dette førte til at foreningen nå har satt opp ei flott hytte på 

Grøsland. Igjen fikk vi problemer med anlegget, og enda en gang måtte det avikles. 

Hytta blir i dag benyttet til alle styremøter, og andre møter innad i foreningen. Hytta ble 

ferdigstilt i 1986, i dag pågår det en utvidelse av hytta. 

  



Arbeidsoppgaver. 

  

Foreningen har 30 vann å kultivere, noe som er en av hovedoppgavene til dette utvalget. 

Utvalget har flere undergrupper som består av ca. 5 personer pr. gruppe, disse tar for seg 

kultiveringen i de vann hvor behovet melder seg. Kultiveringen består av prøvefiske, 

vannprøver, rognslurping, utsetting av fisk etc. Alt dette for å legge forholdene bedre til rette 

for fisken og ikke minst brukeren av vannet – fiskeren. 

Vannkvaliteten på Holtefjell er meget bra, her er tilført over 1000 tonn kalk siden 1979. Dette 

gjør at det fortsatt kan fiskes flott ørret i vannene på Vestsiden. Ph-status blir målt hyppig, så 

sent som høsten 2008 ble det tatt prøver av de fleste vannene. 

Fiskearter registrert på Vestsiden. 

Ørret                                    Alle vann 

Abbor                                    Alle vann 

Sik                                        Himsjø 

Gjedde                                  Jungeren 

Ål                                          Hoensvannet og Djupekollen 

Kreps                                    Jungeren 

Ørekyte                                Alle vann, med unntak av Jungeren 

Trepigget Stingsild            Hønegassen 

Karuss                                  Dørsjø 

  

  



Ungdomsutvalget 

 Ungdomsutvalget består av leder og 4 medlemmer. 

 Leder har plass i styre. 

 Leder og medlemmene velges av årsmøte for 2 år av gangen. 

  

Ungdomsutvalget skal: 

  

1. Planlegge å sette ut i livet ønskelige tiltak for å aktivisere ungdommen.  
2. Aktivisere ungdommen i en positiv retning mot friluftsliv, jakt, fiske, m.m.  
3.  Kjøre kurs, rettet mot ungdommen.  
4. Holde kontakt med skolene i nærmiljø. 

  

Historikk 

Karl Arne Hansen startet opp arbeide med organiseringen av ungdommen i 1979, da 

fortrinnsvis ungdom fra Vestfossen. 

På årsmøte til Vestsiden jff 27. februar 1982, blir ungdomsutvalget nevnt, i denne sammen 

heng kommer Haavard Lind og Tor Ivar Olsen med i dette arbeide. 

Etter årsmøte holdt 26. februar 1983 på Folkets hus i Vestfossen er ungdomsutvalget  

representert i Vestsiden jffs styre, med leder av utvalget. 

Ungdomsutvalget i Vestsiden Jeger og Fiskerforening er et faktum. 

  

Aktiviteter 

NB: Oppdatert aktivitetsplan finner du nederst på siden under relaterte dokumenter. 

  

Aktiviteten har variert fra år til år. Gruppa er igjen i framgang, har den siste tiden hatt 10 

aktive medlemmer, i alderen 16 – 20 år. 

  

På programmet har det den siste tiden blant annet stått, organisert rådyrjakt, revejakt, duejakt, 

gåsejakt, harejakt, fuglejakt, fisketurer, fellefangst og leirdueskyting. 



   

Ungdommene løser jaktkort til en lavere pris enn øvrige medlemmer. 

  

Utvalget kan kontaktes på mob. 41534392 eller på E-post stian@kk-e.no 

 

Hundeutvalget 

  

Hundeutvalget består av 4 medlemmer og varamedlem. 

Leder har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges av årsmøte for 2 år av gangen. 

  

Hundeutvalget skal: 

  

1.        Ta seg av dressur hund/sau, sporings- godkjenning, eventuelle utstillinger og 

jaktprøver. 

2.        Ta seg av hundeeiernes interesser i foreningen. 

3.        Innsende til styre beretning om arbeide i det forløpne år. 

  

Hund/sau dressur 

  

Utvalget sørger for at alle som ønsker det, kan få dressert hunden sin mot angrep på sau. 

Dressuren foregår kun i sommerhalvåret, fortrinnsvis i juni og august, denne bruker å bli 

utlyst både intern og i lokalavisene hvert år. Dressuren utføres kun av autoriserte dressører fra 

foreningen. 

Det dresseres for både medlemmer og ikke-medlemmer, alle hunderaser er velkommen. 

  

Blodspor/ettersøk 

http://stian@kk-e.no


  

Når behovet melder seg kjører utvalget kurs innen blodspor/ettersøk, også dette i regi av 

autoriserte instruktører fra foreningen. 

  

Trening 

  

Utvalget tilrettelegger for trening av hare, rådyr og fuglehunder i skogen før jaktstart, men før 

det må hunden ha gyldig sauetestbevis. Dette kreves da treningen foregår i tidsrommet før 

sausanking. 

  

Viltstellutvalget 

  

Viltstellutvalget består av 4 medlemmer og varamedlem.  

Leder har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges av årsmøte for 2 år av gangen. 

  

Viltstellutvalget skal: 

  

1. Planlegge å sette ut i livet ønskelige viltstelltiltak i samråd med foreningens styre, samt arbeide for å skaffe 

jaktmuligheter for medlemmene.  
2. Ordne med jaktstier, jegerstevner m.m.  
3. Innsende til styret beretningen og felt vilt rapport for det forløpne år.  
4. Utvalgets leder bør være medlem av jaktoppsynet. 

  

Historikk 

  

Det er ikke å legge skjul på at jakta har spilt en meget stor rolle i foreningen opp gjennom 

årene. 

Her kan nevnes at foreningen hadde egen harefarm i årene 1933 – 1940. 

I alt 85 harer ble produsert og satt ut i dette tidsrommet. 



Fra ca. 1981 og frem til i dag er det også satt ut merkede harer, noen av disse er senere 

bekreftet felt under jakt. Det er tidligere også satt ut storfugl i terrenget. 

Når det gjelder jakttiden for småvilt, så har denne endret seg mye, og i positiv retning de siste 

25 årene. 

  

Jakt 

  

Vi har en jakttid på småvilt som varer f.o.m. 15. september, og t.o.m. 23. desember, kun 

avbrutt under elgjakta. 

I 2004 ble det innført vinterjakt på hare, en ordning som ble stoppet av utmarkslaget i 2008. 

Bestanden av hare er sunket betraktelig etter glansperioden på slutten av 80 tallet. 

I tilegg til dette kommer bukkejakt på rådyr, uten hund, som varer fra 10. august til 24 

september. Fra 25 september er generell rådyrjakt med hund tillatt, den avsluttes 23 desember. 

Fuglejakt med hund er tillatt, og bestanden har alltid variert, med er pr. i dag bra. 

Bekjempelse av predatorer er en viktig oppgave i foreningen, det er derfor innkjøpt en mobil 

revebu, som medlemmene benytter, det blir hvert år skutt bra med rev i terrenget. 

Utvalget fører statistikk som viser viltets utvikling fra år til år, disse blir ført på grunnlag av et 

”felt vilt skjema”, som hver jeger er pliktig til å returnere i utfylt stand når jaktsesongen er 

over. 

Kart over området utleveres når jaktkort avhentes. 

Rådyrjakta blir utlyst mai/juni. 

 


