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Nr. Sak Ansv. Frist

1
Overføringsfiske fra Sørsneisa til Nordsneisa

Anders Th.

2

Tilsyn i Finnemarka: 

 La berusede personer være i fred.

 Noter dato, sted og ta bilde av biler med reg.nr. hvis 
sjåføren ikke har kjøretillatelse. Legg ved dato, sted og 
bilde i rapporten til Truls.

 Det kan bli stor skogbrannfare i sommer med mye folk i 
skogen.  

3
2 kjøretillatelser og en nøkkel til Drammensmarka.

Ronny

4
Hull i veien til BBB skal fylles igjen i sommer.

5

Oppgave for Statskog: 

 Sette på toppbord på gjerdet til Fallet.

 Gaphuk skal settes opp på Lensmannsodden ved 
Lelangen.

Hans Olav

6
Reparasjon av Røkkebu.

Robert

7
Merking av båter med DS-logo.

Hans Olav

8 Dele opp og fjerne materialer fra Dofa. Øyvind
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Anders Th.

9
Befaring av innløpsbekk til Langvann med tanke på fjerning 
av myr, legge på grus og lage kulper.

Erik

Per Ivar

10

Overføringsfiske fra Garsjø til:

 Vakkertjern

Langvann

John

Erik

11

Vi trenger mer synlighet ved tilsyn.

Forslag: gul vest m/tekst: Fiskeoppsyn og kort m/DS-logo.

Lage laminerte kort som viser navn på lagleder og generelle 
arbeidsoppgaver i marka. De som trenger kort, må gi beskjed 
til Ronny.

Send forespørsel til Statskog om vi skal bruke tilsyn eller 
oppsyn. Valget er oppsyn.

Info-folder på A5-format til utdeling. Kort beskrivelse av 
Fiskestell m/regler for stangfiske i marka.

Erik

Ronny

Erik

12
Utsetting av stor settefisk i Vrangen. Kontakt Erik Garnås om
vi kan få dispensasjon. Truls

13

Overføringsfiske fra Liseterbekken til vann i 
Drammensmarka og vann med for lite fisk i 
august/september.

14

Dugnad på Guritjern en helg i mai eller juni.

15-20 mann deltar med å rense 19-21 mm garn som skal 
brukes til tynnefiske.

Garna henges opp ved Grunnvannsbrakka.

Ole

15

Sparebankstiftelsen har innvilget 32.000k kr til innkjøp av 
fiskeutstyr til barn til bruk på Skogdagene, Engersand og 
Bragernes strand. osv.

16 Vrangenhytta:

Gjenstår å flislegge rundt peisen.

Lufteluker for å oppnå trekk ved vedfyring.

Robert

Roger
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En helg med 4-6 frivillige for å fjerne søppel.

17
Unngå fiske i Glitre i nærheten av bilen.


