
      

   

 

Referat fra høstmøte 11.10.2022 

 

Dokument ID: 2/22 
Møtedeltagere:  
Meldt forfall: 
 
Ikke møtt: 

 
 
Erik, Petter 

Kopi til  
Møteleder: Truls Hafslund 
Referent: John Tollefsen 
Innkalt av: Leder - sekretær 
Møtedato: 11.10.2022 kl 18:30 
  
 

Nr. Sak Ansv. Frist 

1 Valg av ordstyrer Johan  

2 
Mannskapsliste: 
Ingen meldte fra om manglende/feil mail/telefon.   

3 

Tilsyn ved Glitre 
Glitrevannverket er fornøyd med innsatsen til Fiskestell. 
Få brudd på reglementet blant besøkende. 
Alle MÅ ha på seg t-skjorte eller genser fra Fiskestell. 

 

 

4 
Vi har 5 kjøretillatelser til Glitreveien og 2 til Rustanveien. 
Dette er nok ved samkjøring.   

5 
Vi jobber for Glitrevannverket og Statskog innenfor 
bommen.   

6 
80 årsberetninger fra Fiskestell og Vannmiljøutvalget er delt 
ut til Drammen og Lier kommune, m.m.   

7 
Alle lagledere må sende rapport m/bilder til sekretæren 
innen 30. november.   

8 
Glitre har konsesjonsbelagt pålegg om utsett av settefisk. I 
år er det redusert til 600.   

9 

Sandungselva har blitt restaurert siden 2008. 

Borgar 

 

Yngeltelling gjøres med nytt el-apparat fra Terik Technology.   

Yngeltelling er foretatt i Sandungelva, Dypingbekken og 

Guritjernsbekken 
 

 

Tersklene i Dypingbekken er blitt rettet ut for å dempe 

hastigheten på vannet. I tillegg er store steiner lagt i ent kulp 

slik at yngel kan være i ly for strømmen på baksiden av 

 

http://terik.no/
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steinene. 

Vi planlegger å skifte et rør som fører Jøssjøbekken under 

Glitreveien. Dette krever mye administrasjon og 

prosjektering. 

 

Fiskestell ønsker en selvproduserende ørretstamme uten 

behov for settefisk. 
 

Vi trenger å bygge en fisketrapp i en av innløpsbekkene til 

Lelangen. 
 

Yngeltelling i Tverrelva nordvest for Dammyrdammen bør 
utføres i 2023. 

 

9 

Tynnefiske: 

Vi får ikke kjøpt flere teiner og gamle teiner som går i 

stykker må repareres. 
 

 

Sandungen har en del stor abbor. Behov for en til på laget.   

Det vil ikke bli foretatt tynnefiske i Dypingen i 2023. Hans Olav  

Noen hadde tømt rusene på de ene siden av Vrangla. 
Rognslurping vil bli utført i 2023. Rolf  

Garsjø: abboren har lav snittvekt Robert  

Garsjø og Løken og Vrangen skal tappes for vann fra januar 
2023 og demningen skal rehabiliteres i løpet av 2023.   

Laget kan fjerne søppel på avdekket sjøbunn i disse vanna i 
2023.   

Gjennomsnittvekta til abbor i Lelangen har gått opp til ca. 50 
g.   

Tynnefiske blir utført i Sørsneisa og Lillesneisa vår og høst.   

Samme mengde med abbor i Kårevann ble tatt opp i 2022 
som i 2021. Dammyrdammen er regulert og det 
vanskeliggjør tynnefiske. 

 
 

Lite abbor i Guritjern, ikke nødvendig med tynnefiske i 2023.   

Grunneierne bruker båter m/el-motor og fisker med garn og 
dorg i Garsjø   

 

10 

Krepsefisket i Garsjø i september ga et lite antall kreps med 
kort gjennomsnittlig lengde.   

Landfalltjern ble åpnet for krepsing en helg i august. Svært 
få deltok i krepsingen og antall kreps over minstemålet var 
lavt. 

 
 

11 
Drammen kommune er informert om at det er mink ved 
både Landfalltjern og Blektjern.   



      

   

Nr. Sak Ansv. Frist 

Anders Opsahl har 12-14 minkfeller som kan settes ut i 
marka. Brukere må kjøpe et rovviltkort av Statskog til 100 kr 
og beløpet blir refundert av Fiskestell. 

 
 

Fellene må gjemmes for folk og de må ettersees annen hver 
dag.   

Fellene må merkes med DS Fiskestell.   

Lagledere oppfordres til å bruke fellene.   

12 Erik har skjellsand for henting til kalking av bekker.   

13 

Vannstanden i vanna vest for Tverrelva har steget mye og 
dette skyldes sannsynligvis at grøftene i myrene har blitt fylt 
igjen. 

 
 

Disse vanna har lav pH og den kan økes med utsetting av 
skjellsand.   

14 

Ca. 30 ørret ble overført fra Garsjø til Vakkertjern.   

Ørret kan overføres fra Liseterbekken mellom Løken og 
Garsjø til vann med lite fisk.   

15 

Stamfiske fra lørdag 15. oktober. Fella skal settes ut på fast 
sted i Sandungsbekken. Vadere til utlån kan hentes fra 
Grunnvannsbrakka. 

 
 

Interesserte kan kontakte Truls for å være med på tømming 
av fella.   

Behov: 6-7 dl rogn.   

16 

Sekretæren sendte bekymringsmelding om lav pH i de 6 
vanna i Drammen kommunes del av Finnemarka uten å få 
svar. Borgar ringte til Statsforvalteren hvor en ansatt fikk 
ordnet kalking av alle vanna i år. 

 

 

Send brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken første halvår 
2023 og be om at dette blir en permanent ordning. John  

17 

Glitrerapporten: 
Sannsynligvis 2 stammer med sik i Glitre: en er pelagisk og 
en lever i de dypeste delene av vannet. 
siken spiser i stor grad maten til ørreten som har lav K-
faktor. 
Rapporten anbefaler tynnefiske av sik med 800 kg det første 
året og 400 kg det andre året. 

 

 

18 

En rapport om planlagt sikfiske i Glitre er levert til 
Glitrevannverket. Vi skal få svar ved årsskiftet 22/23 om hva 
de vil gjøre. 

 
 

Planen er å starte sikfisket 10. juni og forsette fisket ut juni. 
2 flytegarn på 39 mm og 45 mm, 1 synkegarn på 36 mm. 
Bruk av ekkolodd for å finne siken. 
Al-båt med el-motor. 
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Garna må røktes daglig. 
Siken skal gå til menneskemat, men den skal ikke selges.   

Vi må ta værforbehold.   

Sikfisket skal foregå nær Gørbervika.   

Mer info vil bli gitt på vårmøtet.   

19 

Prosjekt ål: 
vi ønsker å telle ål i juni-juli.   

Telling av ål kan utføres i: 
Glitra fra Sjåstad 
Lierelva (Nordelva fra Kanada) 

 
 

Vi trenger å finne og registrere vandringshindere for ål.   

Mer info på vårmøtet.   

20 

Fiskestell har ca. 200.000 kr på bok. Eigil  

Fiskestell har kjøpt et el-apparat til 110.00 kr. Vi ønsker å 
søke Glitrevannverket om å betale 60%, Drammen 
kommune 30% og Lier kommune 10% av kjøpesummen. 

 
 

21 

Vedlikehold har blitt utført på: 
Gjevlekollhytta 
Gapahukene ved Nordsneisa og Garsjø 
Lelanghytta 

 

 

Roger og Robert brukte 4 uker på å pusse opp Lelanghytta 
innvendig.    

De planlegger å kle hytta utvendig i 2023.   

Robert og Roger fikk hvert sitt gavekort på 1000 kr hos 
Hansen & Andersen delikatesse.   

    
 


