
 

OFA Nytt  
Det har vært interessante måneder siden jeg startet tilbake i 

november 2021. Jeg har fått et godt innblikk i OFA ved å 

være med på å ferdigstille årsregnskap, skrive årsberetning, 

arbeide med kultiveringsplaner og bli kjent med frivillige, 

foreninger og samarbeidspartnere. Ser frem til fortsettelsen.  

Hilsen Claus Hedeager Pedersen.  
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DETTE KAN DU LESE OM  

Plan for kultivering   

Arbeidet med kultiveringsplan går 

i henhold til planen.  

Utsetningslister 2021 

Se hvilke vann som har blitt 

supplert med ørret. 

Isfiske og rapporter fra marka  

Mange gode arrangementer og 

rapporter om isfiske også i år. 

 

Annet 

Plan for 

Kultivering  
 

 Sammen med frivillige og styret, har vi jobbet med 

fiskekultiveringsplan i henhold til ny avtale med Oslo 

kommune om administrasjon av fiskerett og fiskekultivering i 

Oslo kommunes skoger. Planene dekker hele OFAs 

virkeområde for Oslomarka.  

Første utgave av planen er presentert og vi har hatt gode 

arbeidsmøter her på anlegget med kommunen og 

Løvenskiold omkring tiltak for de kommende år. Vi forventer å 

ha en plan som godkjennes innen kort tid og som kan 

presenteres for alle grunneiere. 
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Utsetningsliste for 2021  

Vi har lagt ut listen for utsetninger i 2021 

på ofa.no. Her kan man hente ned 

informasjon om hvilke vann som har blitt 

supplert med ørret siste år. Listen er mer 

enkel og oversiktlig og det er også 

informasjon om NVE-løpenummer og 

vann-nett portal ID. Vi har også lagt inn 

koordinater så man enkelt kan finne 

vannet på Google Maps ved å lime inn 

direkte i nettleseren.   

Se mer på ofa.no eller klikk her: 

 

 

 

Isfiske og rapporter 

fra marka   
 

 

 

Isfiskekonkurrense på Burudvann. Lørdag den 5. mars 

hadde vi en lavterskel isfiskekonkurranse på 

Burudvann. Våre frivillige i område 1 hadde arrangert 

oppsetning, påmelding, salg av maggot, veining, 

premier og bål. Det var en fantastisk flott dag med 

sol og nesten 70 påmeldte deltakere.  

Flere fikk prøve å isfiske for første gang og mange 

familier hadde en god dag i solen på isen. Stor takk til 

hele laget av frivillige og Henning, Sigurd og Jon for å 

stå i spissen for å tilrettelegge, frakte og ta gode 

bilder på dagen. Budstikka var også på besøk og 

lagde en fin artikkel.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ofa.no/sak/rapport-fiskeutsett-2021/
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Isfiske på Krokskogen. Vi benyttet 

søndagen til å komme oss opp over 

tåken, som lå som et is lokk over Oslo, 

Asker og Bærum denne dagen. Inne 

ved Storflåtan skinte sola, det var 

knallblå himmel og vi oppdaget til vår 

forbauselse 6 nye store steiner langt ut 

på dette store vannet, og det tok litt tid 

før vi skjønte at dette var Orrhaner som 

hadde et morgenmøte før skiløperne 

inntok isen. Etter en del tilfeldig boring, 

så fant vi plutselig abboren på Loka og 

Rundtjern. Fisken tok ofte forbausende 

grunt, det var sjelden mer enn 40 – 50 

cm under. Se hele artiklen på ofa.no 

eller klikk her.   

Barnas isfiskedag på Trollvann. Flere 

lokale foreninger har gjennom vinteren 

hatt flotte arrangementer på isen. Her 

er et uddrag fra Høybråten Jeger- og 

Fiskerforening som avholdte barnas 

isfiskedag i februar.  

Vi hadde over 50 deltagere – de fleste 

fra Høybråten, men det kom også 

besøk fra Sandvika og Jessheim. Det 

var veldig hyggelig. 

Bittet var brukbart og det ble halt opp 

mange småabbor – ingen ørreter 

dukket opp, selv om opptil flere var 

sikre på at de hadde en flott ørret på 

kroken. Se hele artiklen på ofa.no eller 

klikk her. 

 

 

Prøve lykken i 

Skjortjerna 
  

 

 

I Katnosa-området ligger det flere mindre vann som er lite 

besøkt på grunn av beliggenheten dypt inn i marka. Det er 

mange som benytter seg av tilbudet som Turistforeningen 

har på hytta på Katnosdammen, og da bør fiskeutstyret 

være med både sommer og vinter. 

For de som synes selve Katnosa blir for stort og upersonlig å 

fiske i, vil jeg anbefale å prøve lykken i Skjortjerna. Det er to 

mindre tjern som ligger rett nord for Katnosa og med 

bekkeforbindelse ned i Katnosa. 

Nedre Skjortjern ligger nærmest Katnosa og er lett 

tilgjengelig fra skiløypa og veien ned til Katnosa gård. Se 

hele artiklen på ofa.no eller klikk her. 

 

 

 

https://www.ofa.no/sak/isfiske-pa-krokskogen/
https://www.ofa.no/sak/flott-dag-pa-trollvann/
https://www.ofa.no/sak/orretgaranti/
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Fiskekort 2022    

Priser 2022 

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.  

Se mer ofa.no eller klikk her.  

 

Salg av fiskekort 
Salg av fiskekort for 2022 har startet bra og ligger til og 

med februar på samme nivå som 2021. Det er altså 

fortsatt god interesse for å komme seg ut og fiske i 

marka. Det skal bli interessant å se hvordan det 

utvikler seg de kommende måneder hvor vi normalt 

ser salget øker i takt med at sesongen starter opp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2022 har vi budsjettert med en reduksjon på 15% i 

forhold til 2021og har et mål om å selge 9500 fiskekort.  

 

 

 

 

https://www.ofa.no/sak/arskort-for-oslomarka-2022/
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Årsmøte 24. mars 
Torsdag den 24. mars kl. 18.30 er det årsmøte. Det avholdes på 

Haraldsheim Vandrerheim i Oslo. Du kan lese mer her og hente 

ned årsberetningen for 2021. 

Takk til alle våre frivillige og samarbeidspartnere. Vi har 

mange interessante ting på gang og det skal bli et 

interessant år. Vi vil 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  

 

https://www.ofa.no/sak/arsmote-2022/
http://www.ofa.no/
https://www.facebook.com/oslomarkasfiskeadministrasjon
https://www.instagram.com/ofafiske/

