
 

OFA Nytt  
Takk for mottakelsen! Jeg vil starte dette OFA Nytt med 

å si takk for en fantastisk mottakelse. Jeg har hilst på 

flere av våre mange flittige frivillige, hatt møter med 

områdeansvarlige og besøkt flere samarbeidspartnere 

allerede. Dessuten har jeg fått en varm velkomst av 

mine nye kollegaer på anlegget i Sørkedalen.  
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DETTE KAN DU LESE OM  

Kultiveringsplan  

Arbeidet med å utvikle 

kultiveringsplan for fremtiden 

fortsetter.  

Akerselva - rapport for 2021  

Lav vannføring igjennom hele 

sommeren reflekteres noe i 

fangststatistikken. 

Nytt fra kultiveringsanlegget  

Det har blitt gjort en kjempejobb 

av medlemmene med 

suppleringer og stamfiske. 

Andet 

 

Kultivering i 

fremtiden  
Av Claus Hedeager Pedersen  

 Vi har tidligere informert om at vi har en ny avtale med Oslo 

kommune angående kultivering i fremtiden. Dette innebærer 

noe mer informasjon og beskrivelse i forbindelse med de tiltak 

vi anbefaler i hvert vann. Denne detaljerte oversikten, som vil 

bli vårt datagrunnlag, jobber vi med å utvikle. Dette er en stor 

men veldig viktig jobb. 

Dessuten vil vi i de kommende måneder ha flere møter med 

Oslo kommune for å sikre at vi presenterer en kultiveringsplan 

for Oslomarka som møter vår felles mål om kultivering til våren.   
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Akerselva status 2021  

Av Magnus Nilsson  

I år ble det solgt totalt 262 fiskekort i 

anadrom sone. Fangstrapportene viser 9 

laks og 18 sjøørret tatt i elva i år, største 

laks på 3,6kg. Det har vært relativt lav 

vannføring igjennom hele sommeren og 

det reflekteres nok noe i 

fangststatistikken. Fisketelleren har 

fungert bra i år og har hatt lite nedetid, 

men som alltid er det vanskelig å få 

artsbestemt alt av fisk som går opp forbi 

telleren. I skrivende stund har det passert 

1425 fisk jevnt fordelt mellom laks og 

ørret, en del av disse er riktignok fisk som 

passerer flere ganger. Oppgangen av 

fisk tar seg kraftig opp i slutten av 

september og forsetter ut november. Det 

har blitt registrert totalt 18 pukkellaks i 

elva, vi er i løpende dialog med 

statsforvalteren når det kommer til denne 

uønskede arten. 

Se mer her: 

http://www.riverwatcherdaily.is/Migration  

 

 

Nytt fra 

kultiveringsanlegget   
Av Dag Øivind Ingierd 

 

Bestandssuppleringer. Det har blitt satt ut snaut 

20.000 stk 1-somrig fisk i høst. I år holdt vi fiskene igjen 

litt lengre, slik at de var blitt litt større (mer 

«abborpredasjonssikre»), enn de har vært 

foregående år. Det har blitt gjort en kjempejobb av 

medlemmene som har båret tunge sekker til mange 

avsidesliggende tjern som ikke hadde fått fisk på flere 

år. Fisken hadde god kvalitet. Fullstendig oversikt over 

dette, og alle andre kultiveringstiltak og oppgaver i 

vannene i Oslomarka, vil fremkomme nærmere i 

detaljplanene som er under digitalisering. 

Stamfiske er ferdig. Det ble samlet inn snaut 30.000 

ørretrogn fra vill stamfisk i Østmarka, Nordmarka, 

Krokskogen, Heggelivannet (til utsettingspålegg) og 

Lommedalen. Foreløpig ser det ut til å være god 

befruktning, men vi vet ganske lite før det blir til 

øyerogn. Størrelsen på stamfisken var som vanlig 

god, mye flott fisk opp mot en kilo. De største 

stamfiskene veide vel opp mot 3,7 kilo. 
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Overvintre inne. Vi har spart på rundt 

4000 fisk av de ulike vassdragene i 

Marka som skal overvintre og settes ut 

til våren. De har god plass og holder 

god kvalitet. Veterinæren var på besøk 

sist uke, og var svært fornøyd. Nå er 

det full trafikk med besøk innom 

anlegget med medlemmer som er 

aktive igjen. 

Lagmedlemsmøtet i Område 1. 12 

medlemmer fra Område 1 møtte opp 

på kultiveringsanlegget i midten av 

måneden for å prate om sesongen 

som har vært og diskutere planer for 

neste år. Det ble gått gjennom 

medlemslister, vannprøvetaking, 

prosjekter, fiskekartbok, innkjøp av nytt 

utstyr, habitattiltak, fiskesuppleringer i år 

og fremover, oppsyn og rydding, 

prøvefiske, bekkeundersøkelser og 

stamfiske til langt på kveld. Det 

planlegges også en isfiskekonkurranse 

på Burudvann til vinteren. Det ble 

servert pizza, brus, kaffe og medbrakt 

hjemmelaget kake.  

 

 

Sikfiske er i gang 
Av Dag Øivind Ingired  

I gamle dager var det et utstrakt mataukfiske etter sik 

i Marka. I dag er det få som driver med dette, og det 

er store mengder sik i de største 

reguleringsmagasinene. Lagene pleier å la 

stamfiskeutstyret (noen steder) bli stående ute utover 

vinteren etter at ørreten er ferdig med å gyte. Da går 

det opp mye sik i bekkene som er lette å fange. I 

Vesleflåtan er det et mål å ta ut rundt 1000 gytende 

sik i bekken hver høst. Det er også tatt en del sik i oset 

fra Sandungselva i Hakkloa. I Sandungen er det også 

mulig å ta ut ganske store mengder. Det er et mål å 

få ut mest mulig av denne siken, siden den er en 

næringskonkurrent til ørreten. 
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Fiskekort 2022   

Av Magnus Nilsson  

Årskort for 2022 er straks ferdig trykket 

og kommer i salg i begynnelsen av 

desember. 

Priser for neste år blir: 

610,- for årskort, voksen 

790,- for årskort, familie 

130,- for døgnkort 

225,- for 3-døgnskort 

Fiskekortet gir deg tilgang til fisket i de 

nærmere 600 vannene OFA 

administrerer rundt Oslo. 

Det nærmer seg jul og fiskekortet er et 

populært og godt tilbud som julegave. 

Følg med på nettsiden for mer 

informasjon.  

Se mer på 

https://www.ofa.no/sak/arskort-for-

oslomarka-2022/  

 

Fangst av mink ved 

stamfiske 
Av Freddy Wingeng  

Det har også i høst blitt fanget mink i forbindelse med 

stamfiske. Feller er satt opp ved flere av våre 

verdifulle elver og bekker. I Omr.3 var vi ute med 

fellene den 25.september, rett før høst regnet satt inn 

for fult, og det ble 18 turer med kontroll og åte bytte 

før sesongen var over.  Der vi bruker ruser for å fange 

stamfisk må det settes opp feller i tiden før og under 

stamfiskeperioden slik at vi ikke får besøk av mink i 

rusene.  

Vi setter også opp feller ved andre gytebekker hvor 

det er viktig å fange mink før de største gromfiskene 

kommer opp, og vanligvis må fellene på plass fra 

midten av september, men nedbør og vannføring er 

avgjørende. I marka er det mange små bekker hvor 

fisken til tider bare så vidt har vann over ryggen når 

de forflytter seg oppover, og da blir selv stor fisk et lett 

bytte for mink. Jeg har selv funnet rester av en stor fin 

hanfisk på ca 2kg i Sandungskalven som var drept av 

mink under gyting. 

Vi har nå mange feller liggende på anlegget og på 

kommende OA møter vil fordeling og bruk av disse 

fellene bli tema. 
 

 

 

https://www.ofa.no/sak/arskort-for-oslomarka-2022/
https://www.ofa.no/sak/arskort-for-oslomarka-2022/
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Andre interessante 

nyheter   

Av Claus Hedeager Pedersen  

 

Deltakelse i arrangement. Torsdag 

den 25. november deltok Freddy og 

jeg på et arrangement i regi av Lars 

Nielsen på Revir i Oslo. Det var invitert 

til å drøfte fiskekultivering i Oslomarka 

– fortid og fremtid. Vi kunne fortelle 

om OFA, hvem vi er og hva vi gjør av 

forskjellige kultiveringstiltak. Dessuten 

kunne vi vise til noe av hva vi jobber 

med i forhold til ny kultiveringsplan.  

Foruten fiskekultivering var det også 

mulighet for å diskutere 

organiseringen i OFA. Begge emner 

ble tatt opp og meninger ble 

utvekslet.  

 

God jul og takk for et 

godt år! 
Av Claus Hedeager Pedersen 

Avslutningsvis vil vi gjerne takke alle vår frivillige og 

samarbeidspartnere for et godt år. Det skal bli spennende 

å se hva 2022 kan bringe, et år som kanskje vil vise den 

“nye normalen” i samfunnet. Vi ser uansett frem til 2022 og 

gleder oss til å fortsette jobben med å tilrettelegge for at 

alle kan få gode fiskeopplevelser sammen I Oslomarka.  

 

Med vennlig hilsen 

Marius, Magnus, Dag Øivind & Claus 

Oslomarkas Fiskeadministrasjon 

www.ofa.no  

https://www.facebook.com/oslomarkasfiskeadministrasjon  

OFA (@ofafiske) • Instagram photos and videos 
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