
 

OFA Nytt  
Våren har kommet og det er mye aktivitet på 

kultiveringsanlegget og ikke minst i våre frivillige lag som 

jobber iherdig med å ta vannprøver, gjøre klar båter og 

kontrollere stier og fiskeplasser ved våre mange vann i 

Oslomarka. Vi har også allerede fått mange fine bilder og 

fangstrapporter fra ivrige fiskere i marka.  

Hilsen Claus Hedeager Pedersen, Daglig leder  

 

MAI|2022|NR. 2  

  

DETTE KAN DU LESE OM  
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Vannprøver til statsforvalteren 

kjøreavtale med Løvenskiold 

OFA på Camp Villmark med NJFF 
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Vannprøver  
 

Oslomarkas berggrunn og vegetasjon 

gjør dette til et relativt surt område. En 

viktig lagsoppgave er å samle inn de 

årlige vannprøvene til 

kalkingsprogrammet for Statsforvalteren. 

Lagene over hele marka er i gang og 

dette gjøres både om våren og om 

høsten i samtlige av vannene som er helt 

utfaset fra kalkingen eller fortsatt står som 

reduserte lokaliteter på 

kalkingsprogrammet. Det er snakk om 

rundt 50 vann. Det er en omfattende 

jobb, siden mange vann ligger avsides til 

og det må gjøres i en begrenset periode. 

Vannprøvene sendes inn til laboratoriet 

så raskt som mulig. Målingene er viktige 

for forvaltningen av vannene og brukes 

for å kunne avgjøre effekten av bruk av 

kalk og andre tiltak i vannene.   

Ny 3-årig kjøreavtale med 

Løvenskiold   

Sammen med Løvenskiold har vi 

utarbeidet en ny 3-årig avtale angående 

kjøring på Løvenskiold sin eiendom. Det 

er viktig at vi har muligheten til å komme 

oss inn i marka på en enkel måte når vi 

skal kultivere de mange vann, holde 

oppsyn og samle innhold til rapporter og 

informasjon. Eller samle vannprøver som 

beskrevet i avsnittet ovenfor.  

 

 

Supplering av fisk i 

nærvann 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har begynt suppleringen av ørret i noen nærvann 

samt andre vann hvor det settes ut fisk her om våren. 

Nærvannene er lette å komme til, ofte brukt av 

barnefamilier og andre som kanskje ikke har mulighet 

til å komme seg langt innover i marka. De 

kommende uker vil det suppleres med 1-åringer i de 

siste vann i marka som har fått godkjendt utsetninger.  
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Bilde: Kåre Larsen med sin flotte fangst fra 

Normarka. Se mere om vekt og lengde på 

Facebook. Klikk her.  

Aldri så galt at det ikke 

er godt for noe 

Det er generelt lite vann i alle de store 

vannene i Nordmarka for tiden på 

grunn av knapphet på drikkevann. I 

tillegg arbeides det fremdeles med 

dammen på Gjerdingen og derfor er 

både Gjerdingen og Store Daltyven 

veldig nedtappet.  

Vanntemperaturen har nå kommet opp 

på 11grader i disse store vannene i 

Nordmarka Nord og fjørmygg av flere 

størrelser klekker så fort det er vindstille 

perioder. I gode perioder resulterer 

dette i bra vak-aktivitet og med 

unormalt mange gode fluefiskeplasser 

som følge av nedtapping, kan vi 

anbefale å utnytte disse sjeldent gode 

mulighetene. Det er nok bare et  

 

Gode fiskeopplevelser 
 

 

 

Bilde; Ali og barna har vært ute i Rottungen. Det resulterte i et par ørret på 

hendholdsvis 800g og 1300g. Fornøyde fiskere som har fått enda en god 

fiskeopplevelse sammen. Klikk her.  

tidsspørsmål nå før 

også 

myrdøgnfluene 

begynner å klekke 

og det bruker jo å 

øke matlysten til 

ørreten ytterligere.  

Det er for øvrig 

ikke bare 

fluefiskere som 

kan nyte godt av 

gode kasteforhold 

og nye fiskeodder, 

også slukfiskere 

gjør gode fangster 

om dagen.  

https://www.facebook.com/oslomarkasfiskeadministrasjon/posts/pfbid0z6kC25TGBkW9yVny9dj2m8nXYEH89s3GXcGXZGdD8S2xvWDRZg3NudULQBNGqt6il
https://www.facebook.com/oslomarkasfiskeadministrasjon/posts/pfbid022ADnoo8hpj5Rq9tCDXWgkf1v2CxfrEb8VFFyZRRwSxMtZZREwrmRPfqEoY78vQG3l
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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. Med 

sesongkort kan du låne OFA-båt gratis. 

Se mer på ofa.no eller klikk her.  

  

Salg av fiskekort 
Nå som sesongen for alvor er startet, ser vi at salget 

av fiskekort øker. April måned var ikke overraskende 

under siste års salg og total sett for de første 4 

måneder ligger vi 6% bak fjoråret.  

I forhold til 2019 er vi fortsatt langt foran og det skal blive 

spennende å se utviklingen i mai og juni måned. 

Dagssalget den 15. mai 2022 var ny rekord i vår 

nettbutikk.  

En stor takk til alle som kjøper, selger og formidler 

fiskekort til Oslomarka sammen med og av oss.  

 

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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Lån OFA-båt gratis   
 

 

 

OFA-båtene som kan lånes gratis om man har 

sesongkort for oslomarka er nå klar. Båtene bookes 

online på ofa.no. Det som er nytt fra i år er at båtene 

må legges tilbake senest kl. 12.00 dagen etter. Vi jobber 

også med å få byttet ut det gamle systemet med nøkler 

til kodelåser, det kommer mere informasjon om dette 

etter hvert. 

 

Her ligger OFA-Båtene 

 
• Aurevann 

• Bogstadvannet  

• Børtervann 

• Drettvann 

• Fløyta  

• Øyungen   

 

Les mer om båtene og book her 

 

 

 

 

https://www.ofa.no/sak/utlan-av-bater-2022/
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Fisketelleren i Akerselva  
 

Vi har ikke startet med registeringer i 

fisketelleren i Akerselva enda. Dette 

skylles den lave vannføringen som er i 

elva for tiden. Om vi starter registeringen 

nå, vil det bli altfor mange 

feilregistreringer (dette er tidkrevende å 

rydde opp i og vil ofte medføre et 

dårligere datagrunnlag for forskningen 

som gjøres i elva) Vi håper at det snart vil 

være mulig å starte den opp. Dere kan 

følge med her. 

 

Camp Villmark 2022   

OFA var sammen med NJFF Akershus på Camp Villmark 

2022. Vi hadde nogen gode dager fra fredag til 

søndag, hvor vi kunne gi masse fisketips om Oslomarka 

til de besøkende. Det var interessant å høre hvor mange 

som bor utenfor Oslo som er interessert i å fiske i 

Oslomarka. Ellers hadde vi god mulighet til å fortelle om 

OFA og jobben OFA gjør og ikke minst inspirere og 

rekruttere. Takk til NJFF Akershus som gav oss muligheten 

for dette samarbeide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riverwatcherdaily.is/Migration
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Skitt fiske 
Håper mange vil få gode fisketure i Oslomarka den kommende 

tid. Vi kan anbefale den nye fiskekartbok 11. utgave som kan 

kjøpes i vår nettbutikk om du trenger inspirrasjon til neste tur. 

Takk til alle våre frivillige og samarbeidspartnere. Vi har 

mange interessante ting på gang sammen. 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  

 

http://www.ofa.no/
https://www.facebook.com/oslomarkasfiskeadministrasjon
https://www.instagram.com/ofafiske/

