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4

3/19
Fiskestell

Fiskestell
Truls Hafslund
John Tollefsen
Leder
08.10.19 kl 19:00 Klubbhuset

Sak
Anders Th Opsahl er nytt medlem, men måtte melde forfall.
Alle lagledere må hente vannprøver til sine vann.
Truls er fornøyd med de nye rapportskjemaene i
konteineren.
Etter prøvefiske og krepsing for alle mistenker vi ulovlig
krepsing i Landfalltjern, Blektjern og Klopptjern. Widar
Tandberg har foreslått at SNO kan utføre oppsyn av krepsing
i Landfalltjern, Blektjern og Klopptjern i 2020.

5

Viktigheten av å gå tilsyn vil bli beskrevet i årsberetningen i
kapittelet om Glitre.

6

Mye aktivitet ved Dypingen, men folk har ryddet opp etter
seg.

7
8
9
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Truls satte som betingelse at det skulle føres tilsyn i
nedslagsfeltet til Glitre. Kun Borgar og Jan Erik har gjort
dette to ganger med overnatting på Grunnvannsbrakka.
Lag må organiseres på vårmøtet eller tidligere.
Ta alltid med synlig ID ved tilsyn.
Vår oppgave er å informere besøkende i området om de
reglene som gjelder på en høflig måte.

Ansv.

Frist

Nr.
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Sak
En turbin er i ferd med å bli fjernet i Glitra og
entreprenørfirmaet lar bommen stå åpen i anleggsperioden.
Dette skal være ferdig i løpet av oktober.
Kun et fåtall som kjører innenfor bommene har
kjøretillatelse og bomnøkler er på avveie. Snakk med Gro
Løiten i Statskog om ståa.

14
15

Det er ca 2700 fisk i anlegget, 2500 1-somrige og 200 2somrige som tilhører DS-Fiskestell.

16

Lierelva og Eikern fiskeforeninger er ansvarlige for foring av
fisk på DOFA-anlegget.

18
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Røkter på anlegget er foreløpig ikke ansatt. Fagansvarlig på
Hellefossen kan hjelpe oss med stamfisket i f.m. papirer og
bedøvelse, men ikke i helgene. Dvs stryking må foregå på
hverdager.
Vi trenger 1l rogn i år, dette skulle tilsvare ca. 10000 fisk.
Gyteplassene i Sandungselva er i ferd med å bli vasket av
gytefisken i disse dager.
Sett opp felle i Vranglebekken.

21

El-fiske etter gytefisk lørdag 12. oktober, oppmøte ved
konteineren kl. 10.

22

Egnet fisk legges i kummer som står i vannkanten på
Dypingen og Sandungen.

23

Stryking skal foregå 1:1, dvs. en hannfisk skal strykes med en
hunnfisk.

24
25
26

Truls

DOFA har ikke oversikt over hvem som skal ha fisk fra Glitre.
Truls har tatt på seg ansvaret for fordeling av fisk fra
anlegget.

17

Ansv.

Vi ønsker å ha felles nøkler til båtene.
Hans Olav tar over som materialforvalter for Truls.
Jan Erik blir brakkesjef for Grunnvannsbrakka.

Hans Olav

Hans Olav

Frist

Nr.
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30

Sak
Borgar har varslet Statskog om fjerning av rør i
Guritjernsbekken for å erstatte det med en bro. Ca. 50000 kr
er gitt i økonomisk støtte til dette formålet og de bør
øremerkes s.a. de ikke blir brukt til noe annet. Det må søkes
om ytterligere økonomisk støtte og entreprenører skal gi
anbud.
Økonomi: vi har 130.000 kr på bok og et budsjett på 80.000
kr i 2019.
Vi har inngått en avtale med Drammen kommune, men vi vet
ikke om den blir videreført i den nye storkommunen. For i år
har Widar Tandberg en fordelingsnøkkel for inntektene av
salg av fiskekort i Finnemarka og noe av det vil tilfalle
Fiskestell.
Alle lagledere, styremedlemmer og brakkesjefer som ønsker
å ha med noe i årsberetningen, må levere det innen 30.
november til John.
Plan for 2020:
Årsmøte 14. januar

31

Hauern 2. februar
Vårmøte 14. april
Høstmøte 6. oktober

Ansv.

Frist

