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OFA Nytt
Sesongen er godt i gang og vi får hver dag historier fra folk
som har uforglemmelige fiskeopplevelser sammen i marka.
Inne på anlegget vokser fisken fra de forskellige vassdrag seg
sterke og blir klare til å bli satt ut igjen til høsten. Det er 1. juli
og vi åpner for fiskeriet i Akerselva igjen. Det kan dere lese
mer om i denne utgaven av OFA Nytt.
Claus Hedeager Pedersen, Daglig leder
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Åpning for fiske i
Akerselva 1. juli
1. juli åpner Akerselva igjen for fiske og
sesongen varer frem til 15. september
2022. Det er ikke mye vann i elva, men vi
har sett at det allerede har gått opp fine
sjøørret. Det er mulighet for å følge med
på fisketelleren som står i trappen i
Akerselva her og du har også mulighet
for å følge fangsten i Akerselva her. Det
urbane fiske i elven er en spennende og
annerledes opplevelse. Vi ønsker alle skitt
fiske!

Rydding i Akerselva
Ved to anledninger så langt i år har OFA
deltatt på rydding i Akerselva. I pinsen
ble det arrangert elverydding i regi av
Clean Coast Anglers, og Freddy Wingeng
deltok og kunne samtidig svare på
spørsmål i forhold til forvaltning og
kultivering av byens elv. Den 14. juni
deltok
OFA og
folk fra
vårt
frivillige
arbeidslag
også på
rydding i
elven,
denne
gangen
sammen
med Oslo
Kommune,
Bymiljøetaten og Rusken. Det har blitt
fjernet mer enn 700kg søppel fra elva så
langt. Les mer om elverydding her.

20. juni 2022
tok en av årets
første sjøørret
turen gjennom
vår fisketeller.
Klikk på bildet
og søk opp
Akerselva.
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Fiske i storbyen 2022

Prosjekt-samarbeid med
NJFF Oslo.
I år har vi igjen avholdt Fisk i Storbyen som
er et prosjekt-samarbeid med NJFF. Flere
enn 1000 skolebarn får friluftsundervisning
ute i nærmiljøet. Klikk her og se en
fantastisk,
inspirerende
og morsom
film fra
dagen, hvor
det var besøk
fra
Møllergata
skole.

Bilde; Norges Jeger- og Fiskerforbund gir over 1000 skolebarn i Oslo
friluftsundervisning i nærmiljøet, gjennom prosjektet "Fiske i storbyen".

Takk til Hjalmer Eide og hele teamet i NJFF Oslo. Jeg er sikker
på at vi har fått rekruttert nye naturelskere og fiskere igjen i
år. Fisk i Storbyen har vært et populært arrangement
mange år i trekk og støttes økonomisk av Bymiljøetaten.
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Fiskekortsalget
Til og med mai 2022 ser vi en nedgang av salg av
fiskefort på -20% i forhold til 2021, som var et
annerledes år, men bra for fiskekortsalget.

Fiskekort Akerselva 2022
Priser 2022:
Sesongkort kr. 500,Sesongkort Junior kr. 250,Døgnkort kr. 200,Døgnkort Junior kr. 50,Kjøp fiskekort her og les mer om kvoter og
rapportering.

2020 og 2021 er naturligvis ikke sammenlignbart
med 2022, og ser vi heller på det siste normale
året 2019, så ligger vi +27% bedre an på antall
solgte fiskekort. Dette kan indikere at vi i år har
klart å fastholde nye fiskere fra de tidligere år.
Resultatet for juni får vi snart og vi forventer en
liten nedgang i forhold til mai. Det skal bli
interessant og se om interessen for kortreist ferie
og ferie i Norge kan ha innvirkning på salg av
fiskekort også her i Oslo og omegn.
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.
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Viktig frivillig arbeid i
Marka

Mange av våre frivillige lag i de forskjellige områdene i
Marka, har allerede gjort mye arbeid her i vår og i juni. I
siste OFA Nytt kunne vi fortelle om vannprøver vi tar og
sender inn til analyse.
Flere steder har lagene fjernet søppel, ordnet
fiskeplassene for sesongen og holdt oppsyn. Den viktige
jobben med å renske opp i bekkene og jobbe med
utlegging av gytegrus, er også i gang i utvalgte
områder.
I den kommende tid vil det bli fokus på oppsyn. Vi
opplever at folk er veldig flinke til å innløse fiskekort.
Det har også
blitt gjort et
prøvefiske i
Vesleflåtan. 7
ørret, 80
abbor
(største
abbor 1380g)
og 5 sik, ble
resultatet. Ovenfor ses noen data på de 7 ørret som ble
fanget.
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Fiske og turforslag i
Oslomarka
Det er fine dager i Marka for tiden og vi får mange
rapporter om flotte fisketurer og mye fangst fra hele
Oslomarka. Rapportene viser at det blir tatt fisk på sluk,
mark og flue, og det er rapportert om fangst av abbor,
ørret og gjedde. Her kan man se rapportene vi har fått
inn fra fiskere så langt i år.
På Facebook og på hjemmesiden kan man blant annet
få tips og inspirasjon til gode fiskeopplevelser i marka. Vi
ser et stigende engasjement både fra fiskere som vil
dele deres historier, samt folk som følger med, og i juni
måned har vi rundet hele 9000 følgere på Facebook.
Klikk her og se en av de mange gode historiene, som for
eksempel Kai sin fisketur i midten av juni. Få inspirasjon
fra en flott tur til Søndre Heggeligvann her.

Flott tur igjennom
Nordmarka
Klikk på kartet over og les mer om den
klassiske turen Nordmarka på langs i kano.
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Bra aktivitet i
foreningene
Flere av våre medlemsforeninger har avholdt interessante
arrangementer her i juni. Deriblant Høybråten JFF, som har
avholdt barnas fiskedager i Østmarka, og senere var det kanotur
på Bøtervann, samt Oslo JFF som 24. juni inviterte barn og
ungdom på fisketur på Nøklevann. Se mer her.

Takk til alle våre foreninger, 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

