Årsmelding for Lunner jeger- og fiskerforening 2021
Foreningen hadde 292 medlemmer ved årsskiftet 2021-2022, mot 261 forrige år. Med andre
ord en økning på ca. 30 medlemmer.
Foreningen har 47 kvinner (41 i fjor) og 25 barn/ungdom (21 i fjor). Det var registrert 19
familiemedlemskap, og her inngår det flere barn/unge og kvinner.

Styrets virksomhet
Styret har i 2021 bestått av:
Dag Berge

Leder

Tove Brorson

Nestleder

Birger Larsen

Kasserer

Ruth Inger Braanaas

Sekretær

Morten Øiom

Leder skytebaneutvalg

Øivind Johansen

Ledere fiskeutvalg

Einar Langrusten

Leder jaktutvalg

Ola Rusten-Stavheim Opsahl

Leder ungdomsutvalg

Lisa Lillemoen

Styremedlem

Styret har hatt 7 styremøter i 2021, alle fysiske møter med munnbind og 1-meter avstand. Det siste
tradisjonelle møtet med juletallerken, måtte også i år avlyses pga. korona-restriksjoner.
Vi avholdt årsmøte 17. mars per e-mail. Vi hadde sendt ut alle årsmøtepapirene på forhånd med
styrets forslag til vedtak i alle saker. De som hadde motforestillinger måtte forme alternative vedtak.
Vel 20 personer deltok på det digitale årsmøtet, litt færre enn vi pleier å ha på fysiske årsmøter.
Vi har deltatt på årsmøtet i Oppland jeger- og fiskerforbund, som ble avholdt som et Teams-møte.
Den mest sentrale saken var rapporten fra organisasjonsutvalget som skulle foreslå endringer, blant
annet som følge av den nye fylkesinndelingen, men også andre endringer for å gjøre organisasjonen
mer strømlinjeformet og effektiv. Dag, Tove og Lisa deltok. Her deltok en Gjertsen fra forbundet
sentralt. Oppland jff ville opprettholde den gamle fylkesinndeling når det gjaldt vår virksomhet
uavhengig av den nye fylkesinndelingen. I Njffs sentrale vedtekter heter det derimot at regionalt skal
jff-ene knyttes sammen etter gjeldende fylkesinndeling. Utvalget la også fram et forslag om å ha
enhetlige priser på medlemskap og kursvirksomhet, etc., noe som også avstedkom en del diskusjon.
Disse to spørsmålene er i skrivende stund ennå ikke helt avklart. Ellers ble styrets forslag til vedtak
stort sett vedtatt uten diskusjon.
Vi har hatt vårmøte og høstmøte med Lunner almenning. Øivind har hatt hovedregien på disse
møtene, og lagt opp til et langsiktig løp der LA bedre vil se at de har nytte av Ljffs virksomhet, og på
den måten endre avtalene slik at de i framtida blir mer fordelaktig for oss. Det var stor entusiasme
hos LA for den nye driven i fiskeutvalget. På jaktsida mente de at vi ikke beskattet rådyrbestanden

hardt nok. De ville at vi skulle organisere oss i flere lag, med mindre arealer slik at vi fikk med flere
jegere. Vi fikk ikke tillate oss å sette opp åtebu for revejakt, men kunne bruke kamuflasje telt.
Vi har i 2021 utdannet tre nye instruktører i hagleskyting: Trond Randen, Gudmund Larsen og
Henning Hovland. Disse deltok aktivt i kursing av nye og gamle skyttere i året som har gått.
Mht. til saueaversjonsdressur, var 2020 siste sesong Vidar Martinsen og Trond Lereng strømmet for
Ljff. Disse takkes for lang og profesjonell innsats. Tre kandidater meldte interesse for å bli instruktør i
saueaversjonsdressur, men etter hvert var det bare Alf Bjørnar Skau, som var ordentlig interessert. Å
få utdannet han var ikke bare lett, siden kursene ble korona-avlyst gang på gang, så det var i siste
liten at ny instruktør kom på plass. Gjermund Lindstad hjalp oss i overgangsfasen som veileder for Alf
Bjørnar, slik at han fikk nødvendig praksis, og jegerne fikk kurset bikkjene sine. Alle som trengte
strømming av hund fikk det også i år, og med svært så positive tilbakemeldinger. Godt jobbet av Alf
Bjørnar og Gjermund.
Lunner jeger og fiskeforening var 90 år i 2021. Dette ble feiret med en familiedag på Korsvannet med
ca. 60 deltakere i et aldeles nydelig vær den 29. august. Her ble det stekt elgpølser fra Hadelandsmat,
på deres kjempegrill med Birger som grillsjef. Stonefly stilte med egen stand og veiledet fiskerne med
smarte triks. Det ble tatt en god del abbor ut for festplassen. Vi hadde luftgeværskyting og pilkast i
tillegg til fisking som aktivitet for barna. En meget trivelig og vellykket dag.
Den 23. oktober var Norges Jeger- og fiskerforbund 150 år, og det skulle feires rundt det ganske land
med en utebursdag, der man ble bedt om å lage en treretters middag basert på ville råvarer fra
nærområdet. Vi stilte med soppsuppe basert på traktkantarell fra Klattertjernåsen, elggryte fra
Hadelandsmat (elg fra Harestua), og til dessert tyttebærkrem med tyttebær fra Nyseterområdet.
Arrangementet fant sted utenfor Europris på Roa. Ca. 120 personer var innom og fikk seg en
treretters middag fra skogen. Vi hadde trykket opp reklamemateriell fra foreningen med info, om
fordeler ved å være medlem, hva vi driver med, om hvordan man meldte seg inn, og forhåpentligvis
vil det gi oss noen nye medlemmer. Mange lurte på om vi kunne melde dem inn der og da, så slapp
de å gjøre det selv digitalt. Vi hadde ikke forberedt oss på det, men det er nok en sikrere måte å
kapre medlemmer på enn at de melder seg inn når de kommer hjem. Da går det lett i glemmeboka.
Birger har løpende kontroll med lagets økonomi og har til enhver tid oppdatert regnskap. En
fantastisk profesjonell tjeneste som mange foreninger kan misunne oss. Laget har god økonomi.
Vi har stått uten valgkomite dette året. Ruth Inger har sendt ut invitasjon til alle våre nær 300
medlemmer for å melde seg til tjeneste, men tilbakemeldingen er laber. Det er medlemmene som
skal velge styret, ikke styret selv.

Samarbeidet med Lunner almenning 2021
På vårmøtet la LA fram resultater fra jakten, samt orienterte om at heretter blir både kjøp av jaktkort
og innrapportering gjort via inatur.no. Vi har hatt en diskusjon angående revejakt, da den aktiviteten
har avtatt, og revebestanden er økende. LA hadde laget et opplegg på inatur der man kunne få
revekort gratis. Stor revebestand gjør stor skade på skogsfuglbestanden. Diskusjonen har gått på om
vi skal få sette opp åtebuer, eller må bruke kamuflasjetelt. LA har erfaring med at faste buer blir
stående igjen når interessen har dalt, og at de må til slutt rydde opp. Derfor er de i utgangspunktet
negative. Vi ble bedt om å lage forslag til avtale om bruk av åtebu, hvor vi uomtvistelig påtar oss
ansvar for å fjerne bua etter endt jakt, så kunne LA se på saken igjen. Så ble gjort, med styret ville
ikke ha noen åtebuer, så da er vel denne saken død inntil videre.

Dette året har vi også tatt opp igjen høstmøtet, nå etter at det igjen var blitt skikkelig fart i
fiskeutvalget. Øivind har hatt hovedregien på disse møtene, med tanke på å få LA til å nytteverdien
LA vil ha av i et godt samarbeide LJFF, slik at vi skal få en bedre samarbeidsavtale etter hvert. Øivind
la fram all aktivitet som fiskeutvalget hadde hatt i året som var gått, med fiskekurser,
dybdekartlegging, inventering av bekker, planer for neste år og framover. Det var en helt ny drive,
som LA så som veldig prisverdig og spennende.
Ellers har LA fordelt rådyrbukkjakta, og vi den ordinære rådyrjakta, som tidligere. De er fornøyde
med at vi driver mår- og minkfangst, og ser gjerne at vi trapper opp denne aktiviteten. Men de må ha
opplysninger om hvem som er med på fangsten, samt at de må vite hvor vi har feller. Dette bl.a. fordi
de tid om annen får oppringing av turgåere om at de har observert feller der og der.

Leders betraktninger
Lunner jffs fylkestilhørighet er ikke avklart i skrivende stund. På landsmøte i november 2021
vedtok forbundet sentralt en vedtektsendring der man ville at foreningenes regiontilhørighet
skulle være som fylkesinndelingen per 31.12.2017. Nå mumler administrasjonen på Hvalstad
at så enkelt er det ikke, underforstått at den mener at de skal organiseres etter den nye
fylkesinndelingen. Oppland jff vil at vi skal lufte saken på årsmøtet, slik at de kan få med vår
mening i det videre arbeid. Så vi kan altså per i dag enten havne i Oppland jff, eller Viken jff,
eller Akershus jff. Leder har ikke noe sterke meninger om hva som er best for oss.
Det er vel heller ikke helt avklart hvor vi havner med hensyn til rovviltsone. Skal vi ha en
livskraftig ulvestamme innen vårt område, eller gaupestamme, eller skal vi fortsatt være et
beiteprioritert område uten ulv og gaupe. Vi deltok på et par møter sammen med
bondelaget og beitelaget i Lunner og Jevnaker om dette, og klart var det ikke den gang. Både
Ljff og Jjff var skeptiske til ulv. Gaupe var vi ikke så redde for.
Ellers er vi bekymret over den store hyttebyggingen i områdene nord og vest for Mylla, da
det begynner å bli vanskelig å utøve jakt i disse områdene, og om alle planer fullføres vil det
bli nærmest umulig. Vi har derfor engasjert oss med klare bekymringsmeldinger til
planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Hyttebygging er et økende miljøproblem
over hele landet nå, både ved kysten, i skogen og på fjellet. Dette er en følge av de kunstig
lave rentene, som hele den vestlige verden har innført for å få fart på økonomien. Når folk
får låne gratis-penger, bygges naturen raskt ned. På fjellet bygges det i bjørkebeltet som
aldri før. Bit for bit spises fjellviltets overvintringsområder opp. Det er ikke bra for hverken
ryper eller rein. Hytter og hus gir permanent naturødeleggelse. De står der for alltid, og vil
aldri bli revet. En campingplass, et jorde, en vannkraftsregulering, og de fleste andre
miljøbelastninger er reversible, de kan nedlegges, fjernes og forholdene blir etter hvert som
før. Men bebyggelse gir permanent miljø-ødeleggelse.
Lunner Almenning har heldigvis mange medlemmer som driver med husdyr. Disse er
interessert i å bevare utmarka som beiteområder, noe som er en sikring mot økt
hyttebygging. Flere grunneiere i Jevnaker, som før nærmest var naturvernere, har nå kastet
seg på hyttebyggingsboomen. Dette er skummelt, for da blir jaktområdene borte.
Ellers ser vi en økende trend i at LA ønsker å tjene penger på utmarka si, med tilrettelegging
for utfart med betalingsbaserte veger og parkeringsplasser, både sommer og vinter. Denne

utviklingen må vi tilpasse oss, ikke motsette oss og irritere oss over. Dette har Øivind skjønt
og vil gjøre vannforekomstene til LA til gode og attraktive fiskelokaliteter, ved
biotopforbedring og selektiv utfisking, mm. Da vil grunneier selge flere fiskekort, han vil få
flere bompasseringer, flere parkeringer, osv. Vi må søke å få med grunneier på laget i det
meste av det vi driver med, både aktivt og med økonomiske og maskinelle bidrag. Et
samarbeid som gir gjensidige fordeler, vil være veien å gå. På jaktsida er kanskje ikke dette
like lett som på fiskesida, men det er absolutt verdt å forske litt på hva vi kan gjøre i så måte.
Vi driver jo med predatorfangst. Aktiv viltpleie er imidlertid et bredt felt som vi bør snuse litt
på i fremtiden.
Men vi bør også søke å samarbeide med Naturvernforeningen, Artsdatabanken, etc., når det
gjelder vern av natur. Både fisk og vilt trenger fungerende villmark.
I forhold til korona er jeger og fiskeforeninger heldige sammenliknet med mange andre foreninger,
siden hver enkelt av oss utøver foreningens hovedvirke, nemlig jakt og fiske, langt til skogs, og ofte
alene eller et par – tre stykker fra samme kohort. Lenger unna smittekilder kommer man ikke.
Styrets hovedvirke er å legge til rette for at medlemmene kan drive denne aktiviteten. Vi får satse på
å legge gode planer, og å bemanne opp slagkraftig styre og arbeidsutvalg, slik at vi igjen kan trå til
med mer samkvemsaktiviteter som familiedager, medlemskvelder, bistand ved skolenes utedager,
vervingskampanjer, mm., når det åpnes opp for det. Vi har faktisk en del medlemmer som ikke er på
elektroniske medier, og de er blitt særlig oversett i koronatiden vi har hatt et par år.

Jegerprøvekurs 2021
Kursstart var planlagt 3. mai, men pga. pandemien fikk vi først startet 12. mai. Vi kunne dessverre
ikke ta med alle interesserte pga. pålagte begrensninger i antall deltakere. Kurset ble gjennomført
med 13 deltakere, 7 jenter og 6 gutter fra 14 til 43 år.
Teorikveldene foregikk i lokalene til voksenopplæringen på Frøystad. Praktisk demonstrasjon og
trening i regler og atferd på standplass i forbindelse med våpensikkerhet ble gjennomgått samtidig
med storviltrifleskyting ved skytebanen på Varpet. Der stilte Nittedal skytterlag med frivillig
standplassleder. Frivillige fra LJFF stilte som hjelpeinstruktører.
Skytetrening med hagle ble gjennomført på foreningens leirduebane på Nysetra. Her stilte
skytebaneutvalget med instruktører som var behjelpelig med veiledning og instruksjon.
Eksamen ble gjennomført 15. og 16. juni. Eksamen ble gjennomført på Lunner rådhus av ressurs fra
Lunner kommune. Alle kandidatene besto eksamen.
Det er god dialog med kasserer med oppfølging av inn- og utbetalinger samt regnskap for kurset.
Også for dette kurset ble det gitt tilbud om reduksjon av kursavgift med kr 600 dersom kandidaten
var medlem av LJFF, alternativt å få tilbake tilsvarende beløp ved dokumentert innmelding.
«Instruktørkorpset» ble dessverre veldig redusert i 2021 da Bjørn Johannessen døde. Han har vært
vår dyktige og avholdte kursleder gjennom mange år. Kurset ble gjennomført takket være at Lisa
stilte som hjelpeinstruktør. Håper at de som har meldt interesse for å gjennomføre opplæring som
jegerprøveinstruktører gjennomfører opplæringen. Vi har fortsatt plass og behov for flere. Ta kontakt
med styret dersom du er interessert.
Kursleder/instruktør: Hans Erik Eriksen
Instruktør: Lisa Maria Lillemoen

Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget har i løpet av 2021 arrangert tre nybegynnerkurs med hagle på Nysetra med ca. 30
deltakere tilsammen. Alle fikk skyte to serier og fikk god opplæring av våre kompetente instruktører.
Vi har også arrangert fiskekurs for nybegynnere på Stryken sammen med fiskeutvalget. Der stilte
også Stonefly med instruktører. En fantastisk sommerdag i sola med masse fisk på kroken og masse
folk i alle aldre.
Vi har også sammen med fiskeutvalget hatt med over 50 elever fra 8. klasse ved Harestua skole ut på
Harestuvannet og dratt garn fulle av fisk. Elevene fikk lære om livet og biotopen i vannet. Elevene fikk
også sløye og filetere fisken som ble grillet til lunsj.

Ola Rusten-Stavheim Opsahl
Leder Ungdomsutvalget LJFF

Fiskeutvalget
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5. Kurs & kompetanse
1. Innledning
Det har vært et givende og aktivt år for oss tre i Fiskeutvalget. Alice og Marit har lagt ned en stor jobb
med kurs og arrangement samt at prosjektavtalen med Lunner Almenning krever en innsats. Vi har et
godt samarbeid med styrets representanter og ungdomsutvalget - og da er vi straks flere personer
som hjelper hverandre med oppgavene.
Prosjektavtalen med Lunner Almenning gir krav og føringer for hva som skal utføres. Det handler om
forvaltningstiltak, kultivering, mink- og ørekytefangst, kursing og arrangementer og
rapporteringsrutiner. Historisk har det vært rutine for fast vårmøte med LA. Fra og med 2021 er det
innført obligatorisk høstmøte. Vårmøte benyttes til planleggingen, og i høstmøte blir det rapportert i
henhold til avtaleforpliktelsene. I forbindelse med årets høstmøte var blant annet reforhandling av
prosjektavtalen et viktig tema. I etterkant av møtet har LA kommet med muntlig bekreftelse om at
det er ønskelig å endre avtalen. Nærmere informasjon om endringer i prosjektavtalen presenteres
for styret når det foreligger et utkast fra Lunner Almenning.
I løpet av 2021 har vi etablert et godt samarbeid med Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), Gran
JFF og Nannestad JFF. Dette har vært et savn fra våre «nabo Jegere og Fiskere» i lengre tid. Dette
med tanke på våre grensevann samt det å kunne samarbeide om kurs/arrangement,
erfaringsutveksling etc. Gran og Lunner JFF har i 2021 samarbeidet om flere kurs og arrangementer,
og dette er vi enige om å fortsette med. LJFF har også tre delegater i OFA. Vi er derfor representert
på årsmøte til OFA med Leder fra Fiskeutvalget.

Delegater OFA 2021 (medlemmer i LJFF)
Harestua
 Tom Lien
Harestua
 Stian Wingeng Harestua
 Espen Nyhus Imellom alle gjøremålene har vi rukket å flytte vårt lager. Vi ønsket mere plass for å kunne samle alt
materiell og utstyr. Lagret er flyttet til Hadelandsvegen 1919 – Roa. Materiell-listen ble samtidig
revidert. Nå har vi herved god materielloversikt, og alt utstyr er samlet på en lys og trivelig plass.
Lagret er tilgjengelig hele året med innkjøring fra bakkeplan - inkludert automatisk kodet port. Mye
av vårt utstyr er mulig å låne for medlemmer i LJFF, noe vi ønsker å markedsføre noe mer i 2022.
Blant annet diverse båter, camputstyr, fiskeutstyr med mer.
1 nøkkel – 100 båter. Søknad innvilget av forbundet 2021!
Norges Jeger- og Fiskerforbund legger ut 100 båter i gode fiskevann rundt om i hele landet. Våre
medlemmer trenger kun en nøkkel, og kan bruke båtene så mye de vil. Ved å tilby gratis utlån håper
Lunner JFF at flere skal få oppleve fiskelykken. Båten plasseres i Harestuvannet. Båt er ikke levert per
februar 2022. Produksjon og leveranse utfordringer i forbindelse med covid19. Vi håper at båten er
klar til bruk sesongen 2022.

2. Rapporter


Ørekyte - Rusefangst
o

Nysætertjern – Korsvatn – Langvatn – Store og Lille Snellingen






Totalt 42,9 kg.

Mink - Fellefangst (syningsfella)
Fangsten har foregått ved gytebekker. Periode august - oktober.
o

Totalt 10 feller

o

Gjerdingen – Myllselva - Auretjernsbekken – Svea – Korsvatn – Langvatn – Avalsjøen –
Snellingsbekken


Gjerdingen – Grytbekken og Svarttjennsbekken

-

2 stk.



Korsvatnbekken

-

1 stk.



Avalsjøen

-

1 stk.

Vannprøver - Samarbeid med Statsforvalter
o

Sølvtjern – Hesterær - Skotjernet – Korsvatnet – Langvatnet – Store Klattertjern –
Auretjern – Lille Klattertjern – Fjellsjøen.

o

Utvidet prøveanalyser.

Alle vann hadde vannkvalitet som fisk kan trives i, og ingen vann var forsuret i noen farefull grad.
Skotjern, Lille Klattertjern, Hesterær og Sølvtjernet var surest med pH verdier under 6, mens de
andre var over 6. Innholdet av labilt aluminium, som regnes å være giftig for fisk ved forsuring, var
lave i alle vann. Fargen på vannet, og konsentrasjoner av andre undersøkte elementer hadde
normale verdier, typiske for skogsvann.



Utfisking sik - Avalsjøen. 699 sik /210,55kg (Jan Inge Blitsen)
o



Snittvekt 301 g, 2.28kg per Ha, 6 ørret og 8 abbor. 33 garndøgn med 6 m høye og 50
m lange garn, i sommer/tidlig høst fisket. November Fisket på gytesiken; 33
garndøgn med 1,5m x 25m vanlig bunngarn.

Settefisk
o

Ikke gjennomført etter avtale med Lunner Almenning. Prioritert prosjektering av
forvaltning og kultiveringstiltak.

3. Prosjekterte forvaltningstiltak


Habitatsforbedring - bekkerestaurering
o

Korsvatnbekken og Snellingsbekken

o

Gjennomført befaringer høsten 2021 med konsulent, grunneier, Gran JFF og frivillige.
(Store Snellingen er grensevann til Gran og Nannestad Almenning)


Utarbeidet tredjeparts rapport – Bjørn Otto Dønnum, Miljørådgiver Hafslund
ECO.



Kostnad rapport ca. kr 15.000. Gitt som dugnadsbidrag til LJFF. Bjørn Otto deltar
også på prosjektet som «arbeidsformann».

o

Gjennomføres i Korsvatnbekken i 2022. Kompetanse og erfaring videreføres i
Snellingsbekken 2023.

o

Søkt om økonomisk tilskudd – Minnefond


Budsjett Korsvatnbekken - kr 37.500
o

o



Søknadspliktig – Statsforvalter


Søknad oversendt januar 2022. Avventer svar.



Planlagt gjennomføring juni/juli 2022.

Storruse
o

Utfisking av sik, abbor, 1000 brødres vann etc.

o

Produseres og sys etter mål. Kan brukes i flere av våre vann samt leies ut til andre JFF.

o

Søkt om økonomisk tilskudd – Minnefond


Budsjett kr 50.000
o



Innvilget.

Avventer svar.

Elfiske - uttak av ørret i bekker og elver
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Fiskekonsulent fra Fylkeskontoret i Akershus. Aktuell
periode er begynnelsen av august.

o

Flytte ørret fra bekker og elver over i vann.


o

o

Begrenser eller unngår utsett av settefisk.

Søkt om økonomisk tilskudd – Norges Jeger & Fiskerforbund


Budsjett kr 18.500



Avventer svar.

Søknadspliktig – Statsforvalter

Produsert digitale bunnkart (kultivering stor ruse og garnfiske)
o

Korsvatn nord og syd – Langvannet - Store Snellingen – Langpiperen.

For å kunne produsere bunnkart benyttes en pedaldreven fiskekajakk som er utstyrt med ECHOmap
kartplotter og ekkolodd. Utstyret er i privat eie.

4. Fiskerkurs og arrangement


Lørdag 22. mai - Harvefiskekurs
o



Onsdag 30. juni – Fiskekurs for jenter
o





Arrangert i samarbeid med StoneFly. Korsvatnet.

Lørdag 11. september - Harvefiskekurs
o



Arrangement med 8. klasse Harestua skole. Ca. 50 elever med flere. Garnfiske med
informasjon om fiskebehandling m.m. Grilling av fisk. Foredrag om vannforekomster og
lokale forhold.

29. august – 90 års jubileum/familiedag (Felles)
o



Arrangert i samarbeid med Ung Hadeland, Stonefly og ungdomsutvalget. Stryken.

Tirsdag og onsdag 08. – 09. juni – Harestua skole
o



Arrangert i samarbeid med StoneFly. Nysætervatn.

I samarbeid med Gran JFF og StoneFly. Sagvollen - Gran.

Torsdag 19. oktober – Fluebinderkurs.
o

LJFF i samarbeid med Stonefly og Gran JFF.

o

Satt av to kvelder. Følges opp med ukentlige gratis fluebinderkvelder gjennom
vinterhalvåret. Gran.

Lørdag 23. oktober - 150 års jubileum Norges Jeger - og Fiskerforbund (Felles)
o

Stand Europris Roa. treretters middag, verving av medlemmer. Demonstrasjon og
produktvisning Stonefly. Konkurranser

5. Kurs og kompetansebygging

Kurset 29. mai samt kurset 6. juni ble bekostet av LJFF. Øvrige kurs og seminarer er gjennomført i
privat regi.


28. januar. Heldagskurs. Fritidsfiske og innlandsfisk ressursen.
o







05. mars. Heldagskurs. Restaurering av fiskens leveområder.
o

«Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt
engasjement». Foredragsholdere fra blant annet NMBU, Norsk institutt for
naturforskning, Sverige, Norges Jeger- og Fiskerforbund, og Miljødirektoratet.

o

Formålet med seminarene er å etablere en årlig møteplass mellom aktører i og
representanter for forvaltning, næring, fiskere, forskning og utdanning innen
sportsfiske/fiskeforvaltning.

24 mars. Webinar. NMBU
o

NMBU: Status per 2020 og planer framover for forskning og overvåking av bekkene.
v/Stian Stensland og Thrond Haugen NMBU

o

Elfiske /tetthet av ungfisk i bekkene. v/Stensland

o

Vandring hos ungfisk. Merking og gjenfangst.

29.-30. mai. Kultiveringskurs, Jakt & Fiskesenteret
o





Den 28. januar ble det i regi av Fjellstyrene og NJFF avholdt et interessant webinar hvor
temaet var fritidsfiske og innlandsfiskressursen. Temaer som forvaltning, utsetting,
markedsføring og salg, spredning av arter mm. ble tatt opp.

Tidligere var fiskestell ensbetydende med utsetting av fisk. Ofte litt på lykke og fromme
uten å stille en god diagnose hverken mht. årsaken til hva en ønsket å bøte på, og om det
en gjorde var rett medisin for å oppnå det en ønsket.

06 juni. Kurs i bekkerestaurering
o

RFA og NJFF.

o

Teori og praktisk kurs.

25. november – konferanse Oslo
o

Fiskekultivering i Oslomarka – fortid og framtid. «Lars og Lars» i samarbeid med OFA,
setter søkelyset på metodene og organiseringen av fiskekultiveringen i Oslomarka.

Øivind Johansen
Leder Fiskeutvalget

Jaktutvalget
Rådyrjakta ble trukket på skytebanen, Nysetra medio juli 2021.
Det ble i løpet av sesongen felt totalt åtte rådyr, fem på Lunner vestås og tre på Lunner
østås.

Einar Langrusten
Leder Jaktutvalget

Saueaversjonsdressur
Saueaversjonsdressur av hund har som vanlig vært avholdt hos Hans Kristian Skau på Nedre Godli.
Vi trengte nye instruktører, og de måtte gå på kurs for å bli godkjent. Alf Bjørnar Skau og to andre
meldte sin interesse, men da alt kom til alt sto vi igjen bare med Alf Bjørnar. På grunn av
koronasituasjonen tok det litt tid før det ble kurs som Alf Bjørnar kunne delta på.
Før Alf Bjørnar kunne få sin endelige godkjenning, måtte Gjermund Lindstad delta som mentor noen
ganger på dressurkveldene.
Det ble gjennomført 15 kvelder og utstedt 30 sauerenhetsbevis.
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere. Vi har ny avtale med Hans Kristian Skau for 2022.
Alf Bjørnar Skau
instruktør

