
   

Referat fra vårmøte 30.05.2020 ved 
Grunnvannsbrakka

Dokument ID: 1/21
Møtedeltagere: Fiskestell
Meldt forfall:

Ikke møtt:
Kopi til:
Møteleder: Truls Hafslund
Referent: John Tollefsen
Innkalt av: Leder
Møtedato: 30.05.21

Nr. Sak Ansv. Frist

1

Kontaktperson i Statskog: Lars Movik

Ansvarlig: Kristian Eken Olsen

2

Oppgaver for Statskog: 

Sette opp platting ved Lelangenhytta: Øyvind B.

Torkel Skoglund skal oppgi mål på plattingen.

Ny kledning på Røkkebu. Statskog betaler for materialene.

Oppmåling av materialbehov: Robert

Kjøring av materialene til Røkkebu: Hans Olav

Den gamle kledningen må fraktes til nærmeste fyllplass.

Dugnad etter prøvefisket.

3
Beising av gapahuken ved Garsjø.

Robert

4
Rydde veien til BBB.

Øivind L.

5
Blikkplater og paller til BBB.

6

Tilsyn i nedslagsfeltet til Glitre:

Glitrevannverket forlanger navn og telefonnummer til alle som skal gå
tilsyn.
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Det bør alltid være 2 på tilsyn

Det er lov å ta med en som ikke er medlem i DS på tilsyn.

Rapportskjema etter at tilsynet er utført skal fylles ut og legges på 
Grunnvannsbrakka. I tillegg må alle skrive at de har vært i brakka for å
vise at den blir brukt.

Tilsynet begynner 1. juni og varer ut august.

Send regenark med ukenr. til alle som skal gå tilsyn: John

Lag boks med nødvendig utstyr til tilsyn på kontoret: Truls

De ut folder fra Glitrevannverket ved tilsyn.

7

Tilsyn i Finnemarka: 

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.

8

Prøvefiske i Glitre fra 11. til 13. juni.

Hjelpe Jørn Enerud med utsett av garn på fredag og lørdag samt ta 
opp garn lørdag og søndag: Hans Olav, Øyvind L og Ole E.

Påmelding til prøvefisket på facebook eller til Truls.

Filetering av fisk: Johan Berge

Tilberedning av mat: Truls

Is fra Hansen røkeri til å bevare fisken.

Oppmøte kl. 10 ved konteineren lørdag og søndag.

Glitrevannverket betaler Fiskestell 25.000 kr for prøvefisket.

Erik tar med garna til Grunnvannsbrakka.

De som vil, kan komme til Glitre for å se på fisket.

Utstyr til prøvefisket: Hans Olav

9 Veterinærinstituttet ønsker å sette ut sjøørret-smolt over 
vandringshinderet, dvs i Dammyrdammen, Tverrelva, m.m. fordi 
Lierelva skal rotenonbehandles mot gyro.

Fiskestell har sendt brev om at vi ikke ønsker utsett av sjøørret i vår 
del av Finnemarka til Statskog. Hverken Statskog eller Fiskestell 
ønsker utsett av sjøørret. 
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Statskog har foreslått at Veterinærinstiuttet foretar en 
konsekvensutredning før de foretar utsettet. Vi venter på svar.

10
Vannprøveflaskene er på kontoret.

11

Fylkeskommunen har bedt om at vi setter ut fisk i Lårvika med fisk fra
Tyrifjorden? Kontakt Viken fylkeskommune om vi kan bruke fisk fra 
Glitre: Truls

12
Alle som er innom brakkene må skrive i hytteboka at de har vært der, 
ellers kan vi miste retten til brakkene.

13
Send søknad til Lier kommune om tillatelse til bruk av el-motor i 
Garsjø, Dammyrdammen og Kårevann. John

14
Send søknad til Drammen kommnue og Statsforvalteren i Viken om 
tillatelse til prøvekrepsing i Landfalltjern, Klopptjern og Blektjern. John


