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Årsberetning for styret i KJFF for 2020 



Følgende har sittet i styret i 2020 

Leder:   Jørn Thomas Bergh 
Nestleder:  Kjetil Themte 
Kasserer:  Monika Fredheim 
Sekretær:  Erik Bakken 
Styremedlem:  Kay Olsen 
Styremedlem:  Arne Kristvang 
Varamedlem:   Lars Henrik Jensen 
Styremedlem   Christer Magnusson 

Det er avholdt 2 styremøter i 2020. Coronaen kom for fullt inn i landet i mars og med det stanset all 
møtevirksomhet. Årsmøtet ble utsatt og styret fant ingen god løsning på gjennomføring av dette på 
våren i 2020. 

Styret behandlet hastesaker videre, men samlende møter ble ikke mulig å gjennomføre. Vi har 
benyttet ringerunder internt i styret for å behandle innkomne saker. 

Styret var representert ved formann og sekretær på samarbeidsmøte med grunneierlaget i juni. Her 
ble saker rundt leie av jaktterrenget og fiskestellsaker drøftet. 

Utvalgene har utført en fin jobb og har til dels klart å holde andre aktiviteter i gang. Av dette kan 
nevnes jegerprøven og leirduebanen. Her har vi selv med noen begrensninger klart å få inn brukbart 
med inntekter og hatt noe tilbud til de som ønsket å skyte. Mange av disse var deltakere på 
jegerprøvekursene. Vi vil takke Jan Åge Themte og Arne Kristvang for dette arbeidet. 
 

Huskomiteen fikk redusert utleie av klubbhuset i 2020 og redusert inntektene for dette. Det er noe vi 
forsøker å få dekket inn ved å søke om noe refusjon fra fond i staten.  Vårdugnaden på klubbhuset 
ble utsatt og må gjenopptas i år.  

De fleste utvalgene har hatt vanlig drift gjennom året og har vedlagt egne rapporter over sine 
aktiviteter. 

Vi håper å se en normalisering av vårt arbeid utover i 2021. 

Styret vil takke alle utvalgsledere for jobben som er gjort i 2020.  
 

 

For styret  
Jørn T Bergh 
 
Formann 

 
 



Årsrapport 2020 

 

Krokstadelva JFF – Fiskestell 



 
Det finnes absolutt vann i våre områder med kjempegod kvalitet på fisken, nesten som Hardangervidda ørret!  

 

 

 

 

 

 



Årsrapport 2020 for Krokstadelva JFF – Fiskestellgruppa 

Fiskestellgruppa til KJFF har til sammen brukt ca. 450 timer på fiskestellarbeid for 
2020, litt mindre enn fjorår. Vi har tynnfisket ca. 7700 stk Abbor og tatt opp ca. 300l 
Abborrogn. Alt dette er en økning fra 2019.  

Vi har kun satt drøye 1000stk Ørret i våre vann i 2020. For 10 år siden satt vi gjerne 
et par tusen i hver av de store vannene. Antallet er nok mye mer riktig nå, men 
Øyvann, Ulvann og Solbergvann kan klare litt mer Ørret. Kvaliteten på Ørreten blir 
bare bedre og bedre og det stemmer nok veldig bra med en mer edruelig utsetting. 

Rusefiske utover våren og oppsyn/rydding har lagledere og hytteeiere gjort på eget 
initiativ utover året. Covid situasjonen har medført at vi ikke har hatt møter gjennom 
året. Vi er få aktive for tiden, men noen har absolutt gjort en kjempejobb. Flere vann 
har ikke aktive lagledere, men det ser ut til at vi får involvert nye personer i hvert fall 
på Ulvann fra neste år. 

Vi har hatt en minidugnad på Øyvannet med restaurering og kalking av bekk fra 
Sulutjenn noe som ble meget vellykket. 

De fleste isfiskerne tror ikke de trenger fiskekort på isen. I år har vi fått lagd opp 
plakater med info som er hengt opp på tavle Årbogen, Steindammen, Ulvannet, 
Øyvannet og Solbergvann. Vi håper dette medfører at flere kjøper fiskekort.  

 

Planer/ønsker for 2021: 

Nye lagledere 
Biotopforbedrende tiltak – Bekk Ormetjern? 
Fiskedag Steindammen hvis Covid situasjonen tillater 

- Akvarier med fisk, kreps og vanninsekter 
- Fiskekonkurranse for barn 
- Utlån av fiskestenger 

Aktivt fiskeoppsyn 
Økt bruk av Ørret fra Lampetjern til overføringsfiske 
 
 
 
Erik Steenberg Jonassen 

Leder Fiskestell 

 

 

 



Arbeidsrapport Ulvann 2020 

Lagleder:  Ingen aktiv lagleder 
Utsetting:   300 stk 2-somrig ørret 
Rusefiske:  ca. 1500 stk Abbor 
Rognslurping:  Ca. 25l rogn med rusene. 
Kalking:   
Medgått timer: 50 timer rusefiske/opprydding/utsetting 
Ph-målinger:  3/5-20: pH 6,44 Fylkesmannen 
 

Ulvannet har de senere år 
lidd litt under fravær av 
lagleder. Henning Rønnerud 
og Morten Kristensen skal 
nå forsøke å få oversikt fra 
2021. 

En del isfiskere på vinteren 
som er ute etter Røya. Noen 
får lite fisk, mens andre igjen 
får brukbare fangster. I år 
har det vært mye småfisk å 
få og langt mellom den store 
Røya. 

Noen hytteeiere står for all tynnfiske av Abbor, men har som sagt vært vanskelig å få 
tilbakemelding på nøyaktig antall.  

 

Arbeidsrapport Tunga 2020 

Lagleder:   Ingen aktiv lagleder  
Utsetting:   Ingen 
Rusefiske:  0 
Rognslurping:  Ingen rognslurping utført i år. 
Kalking:   
Medgått timer: 5 timer oppsyn/opprydding/ 
 
Et lite vann som stort sett hytteeier har for seg selv. Sjelden andre fiskere innom.  
Ingen aktivitet i år. 
 
 



 

Arbeidsrapport Øyvann 2020 
 

Lagleder:  Erik Steenberg Jonassen med hjelp av Ulf 
Kristiansen, Sverre Pettersen og hytteeiere 

 
Utsetting:   300 stk 2-somrig ørret  
Rusefiske:  ca. 2050 stk Abbor, snitt vekt ca. 45g 
Rognslurping:  Ca. 25l 
Kalking:   
Medgått timer: Ca. 170 timer 
Ph-målinger:  3/5-20: pH 6,8 Egen 
 
Som i fjor har flere hytteeiere vært veldig flinke med rusefiske. Ca. 40 ruser i vannet 
på våren. Dette året ble det fanget litt mer Abbor i rusene enn året før og snitt vekten 
gikk ørlite opp. All Abbor av litt størrelse blir sluppet tilbake og er ikke med i 
gjennomsnittsberegningen.  
 
Ørret tatt på isen er stort sett mager, mens den raskt er fin og feit litt utpå våren. 
Veldig god kvalitet på Ørreten gjennom sommeren, men den blir aldri skikkelig stor i 
Øyvannet. Vanlig størrelse på Ørret tatt på stang er 30-35cm, feit og rød i kjøttet.  

 
Vi setter nå betydelig mindre Ørret enn hva som var vanlig tidligere. Ser ut som 
spesielt Røya har nytt godt av dette da Røyefangstet på isen har tatt seg opp de 
senere år. 
  
Røya som blir tatt på isen har god kvalitet, snitt ca. 250-400g. 
 



Det er gjort små justeringer i innløpsbekk Vesle-Øyvann med utlegg av gytegrus og 
skjellsand i kalkdoserer. Noen yngel observeres i bekken hver sommer. 
 
Etter årsmøtet i Hytteeierforeningen samlet vi 6 personer som gravde ned trommel 
med skjellsand i bekk fra Sulutjenn i nordenden av vannet. Denne bekken tilfører 
veldig surt vann til Øyvannet (pH 5,2). Nedenfor kalkdoserer er nå pH 6,8.  
 
Kalk doserer med skjellsand i innløpsbekk fungerer utmerket. Vellykket arbeid   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidsrapport Solbergvann 2020 

Lagleder:  Erik Bakken  
 
Utsetting:   350 stk. 2-somrig Ørret 
Rusefiske:  1977 stk. Abbor 
Rognslurping:  208 liter. 
Kalking:  Innløpsbekker ble kalket på våren 2020 
Medgått timer: 82 timer oppsyn/opprydding/rusefiske 
Ph-målinger:  3/5-20: pH 6,4 Egen 
 
Det har blitt foretatt en del rydding langs vannet, og det er blitt utført rensking av 
innløpsbekker i år også.   
Det er fortsatt fin størrelse på fisken og mange fornøyde fiskere.  
 
Rognslurping: Det er foretatt rognslurping i år også. Samlet ga dette 208 liter rogn 
som er en bedring i forhold til de siste årene. Økningen skyldtes nok at vannet har 
stabilisert seg så vann nivået er det samme. Da legger fisken rogn på samme plass 
og dybde slik det var før. Vi fortsetter å intensivere denne aktiviteten også i 2021. Vi 
mener å se at vi igjen kan merke forandring i størrelsen på abboren 
 

  
 
Rusefiske: Rusefisket ga samlet fangst på 1977stk. abbor. Det har vært utført med 
hjelp fra Arve Simensen og Rune Skjoldhaug samt Hans Petter Nyhus på hver sin 
kant av vannet. 
Nedenfor følger en oversikt over antall liter rogn, timer ol. 
 



  
Dato Arbeid utført Antall 

liter 
rogn 

Fangst 
abbor 

Gj. 
snitt 
lengde 

Mannskap Timer 

9/5 Kalking    5 25 

10/5 Ruser 
 

102  1 4 

11/5 Ruser/slurping 55 205  1 7 

12/5 Ruser/slurping 40 550  2 7 

13/5 Ruser/slurping 52 620  3 16 

16/5 Ruser/slurping 58 500  3 16 

6/6 Ruser/rydding    2 7 

Sum  208 l 1977 stk 19 cm  82 timer 
 

 

 

 

Arbeidsrapport Steinarvann 2020  

Lagleder:   Joakim Abrehamsson  
Utsetting:   15 stk 3-årig ørret  
Rusefiske:  Ca. 60 stk Abbor, veldig små 
Rognslurping:  Ikke foretatt i år. 
Kalking:  Ingen kalking i år 
Medgått timer: 15 timer oppsyn/opprydding 
Ph-målinger:  3/5-20: pH 6,08 Fylkesmannen 
 
Joakim bar opp sekk med ørret på forsommeren. Hadde noen ruser i vannet på 
våren og tok opp ca. 60 stk Abbor. Trivelig lite vann, men demningen lekker som en 
sil så det er veldig lav vannstand utpå sommeren. 
 
Ønskelig med hjelp til å tette demningen neste sommer. Halv meter høyere 
vannstand vil gi store områder tilgjengelig for fisken. 
 
 

 

 



Arbeidsrapport Dobletjern 2020 

Lagleder:   Ingen aktiv lagleder 
Utsetting:   Ingen utsetting i år 
Rusefiske:  Ingen 
Rognslurping:  Ingen 
Kalking:   
Medgått timer: 10 timer oppsyn/rydding 
 
Dessverre ingen kultivering av dette vannet i år. Lagleder Øyvann har hatt noen 
runder med fiske og søppelrydding. Vann som er lett tilgjengelig for fiske og en og 
annen fisker er observert ved vannet.  

 
 
 

Arbeidsrapport Ormetjern 2020 

Lagleder:   Jørn-Thomas Bergh med hjelp av Helene 
Utsetting:   Ingen utsetting i år  
Rusefiske:  x stk Abbor 
Rognslurping:  Ingen rognslurping utført i år. 
Kalking:   
Medgått timer: 0 timer oppsyn/rusefiske 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidsrapport Steindammen 2020 

Lagleder:  Glenn Roger Olsen med hjelp av Bjørn Olsen  
Utsetting:   20 stk 2-somrig ørret,  
Rusefiske:  669 stk Abbor 
Rognslurping:  10l rogn med rusene. 
Kalking:   
Medgått timer: 30 timer oppsyn/opprydding/rusefiske 
Ph-målinger:  3/5-20: pH 6,35 Fylkesmannen 
 
Satte ut de første rusen 3.mai og tok de opp 7.juni. Rusene ble tømt 6 ganger i 
perioden og fisket bra hele perioden. Slapp ut 3 Abbor på ca. 30cm. Størrelsen på 
Abboren har vært fra 5cm og oppover til ca. 24cm med snitt på ca. 14-15cm. 
 
Vannet er mye brukt av bl.a barnefamilier på tur og et viktig vann. Lagleder har jobbet 
iherdig for å få opp størrelsen på Ørreten i vannet og med et aktivt rusefiske etter 
Abbor og et sparsomt utsett av Ørret de senere år har fisken blitt forholdsvis fin i 
vannet.  
 
Dessverre litt mye søppel gjennom sommeren da dette er et mye brukt vann. Viktig at 
vi alle tar et tak rundt vannet når vi er i området og fjerner søppel. 
 
 
 

Arbeidsrapport Korpetjern 2020 

Lagleder:   Håvard Moen 
Utsetting:   25 stk 2-somrig Ørret 
Rusefiske:  ca. 50 stk Abbor  
Rognslurping:  Ca. 10l rogn 
Kalking:   
Medgått timer: 30 timer oppsyn/rusefiske/opprydding 
 
Ingen store endringer i dette vannet fra år til år. Ikke mange som fisker her, men en 
og annen fisker tar turen innom vannet i løpet av sommeren. Både Ørreten og 
Abboren holder rimelig bra kvalitet og vanlig størrelse på Ørret har vært ca. 30cm 
som er brukbart i et så lite vann. Fisken har fin kondisjon, men er forholdsvis lys i 
kjøttet. Abboren fanget under rusefisket har hatt en størrelse på ca. 15-16cm som 
tidligere år. 
 
 
 
 
 



 
 

Arbeidsrapport Horgensetertjern 2020 

Lagleder:   Ingen aktiv lagleder 
Utsetting:   Ingen utsetting  
Rusefiske:  ? stk Abbor 
Rognslurping:  ? rogn  
Kalking:   
Medgått timer: ? timer oppsyn/opprydding/rusefiske 

 

 

Arbeidsrapport Ballatjern 2020 

Lagleder:   Erik Steenberg Jonassen 
Utsetting:   21 stk Ørret overført fra Lampetjenn 
Rusefiske Ørekyte Ikke rusefisket i år 
Rognslurping:  Ikke aktuelt  
Kalking:   
Medgått timer: 20 timer oppsyn/opprydding 
 
Det går noen skikkelige rugger i dette vannet nå. Kan minne om Bever! Moro å høre 
om noen som har fått noen på kroken. 
 
I år ble det el fisket i Lampetjennsbekken på høsten og 21 stk Ørret 6-20cm ble 
overført til Ballatjenn. Ellers litt søppelplukking, men lite søppel i forhold til hva som 
har vært tilfelle tidligere år. 
 

Arbeidsrapport Lommetjern 2020 

Lagleder:  Ingen aktiv lagleder 
Utsetting:   20 stk 2-somrig Ørret 
Rusefiske:  Ingen rusefiske utført 
Rognslurping:   0 
Kalking:   
Medgått timer: 0 timer oppsyn/rusefiske/opprydding 
 
Dessverre ingen aktivitet i vannet dette året. Det hopper å spretter så fisk er det, men 
planene vi hadde for vannet har ikke blitt gjennomført. 
 

 



Arbeidsrapport Lampetjern 2020 

Lagleder:   Ole Peder Døviken og Sindre Kinnerød 
Utsetting:   Ingen utsetting  
Rusefiske:  ca. 1364 stk Abbor, snitt 32,8g 
Tynnfiske:  10 stk Ørret, snitt 25cm 
Rognslurping:  15 l med rusene 
Kalking:   
Medgått timer: 50 timer oppsyn/opprydding/rusefiske 
 
Ny hytteeier ved vannet, Sindre Kinnerød, har sammen med Ole Peder hatt en god 
del ruser i vannet også i år. Oppfisket antall Abbor gikk opp fra fjorår.  

Utrolig hvor mye fisk dette vannet 
produserer, både Abbor og Ørret. 
Intensivt rusefiske må fortsette så 
kanskje kan vi om kort tid få fiskbar 
Ørret i vannet? 

Vannet er absolutt mest fiskbart på 
våren, hvorpå det dessverre gror 
mer og mer igjen utover sommeren. 

 

For den som ønsker et morsomt isfiske etter Abbor er vannet fantastisk, men Ørreten 
er som bilde viser veldig mager på vinteren. 

 

Forslag til Budsjett 2021 

Nye ruser        kr.   5.000,- 
Fisk Dofa        kr. 15.000,- 
 

Totalt        kr. 20.000,- 



 
 

 

 

 
 



Årsrapport for Nedre Eiker Laksegruppe 2020 

Styret i Nedre Eiker Laksegruppe har i 2020 bestått av: 

Leder:          Petter Solberg (KJFF) 
Nestleder og kassere:   Bjørnulf Hansen (MJFF) 
Sekretær:          Hans Petter Enevoldsen (SJFF) 
Oppsynsmann:         Arvid Simensen (MJFF) 
 

Det er registrert : 112 laks – 573,8 kg. 

Dette fordeler seg slik: 

54 laks under 3 kg  vekt: 89,7 kg 

12  «     mellom 3-7 kg    «     61,2 kg 

46  «    over    7 kg    «    422,9 kg 

Snittvekt for 2020 = 5,1 kg. 

Det er nå slutt med utsettelse av smolt i elva. 

Bestanden skal reduseres mest mulig før behandling 

av elva skal skje. Behandlingen settes i gang tidligst 

i 2024/2025. 

Vi må tro at det er klor som skal bli brukt for å fjerne lakse- 

parasitten  Drammenselva. 

 

Samarbeidet med Nedre Eiker Elveeierlag, og med Hellefoss Åmot 
Kultiveringsanlegg er meget godt. 
Laksefiske fortsetter på vanlig måte i elva også i år. 
Vi forventer et godt fiske av laks på mellom 3-7 kg. 
 
Vi ønsker også i år 2021, alle velkommen til å prøve fiskelykken i  
Drammenselva. 
 
Petter Solberg. 

 



 

Årsrapport for leirduebanen for 2020 
 
 
 
 
 
Det er avholdt 10 ordinære skytekvelder i 2020 og det er avholdt 2 gjennomføringer 
for jegerprøven. 
 
Oppmøte på banen er varierende og kunne vært bedre. Etter en del utbedringer og 
oppfølgning så fungerer anlegget nå bra. 
 
Det er foretatt kjøp av nye skudd for neste sesong for å sikre brukbare priser for 2121 
Økonomien for banen er under kontroll 
 
Nye skytedager for 2021 er lagt ut på våre hjemmesider 
 
 
Jegerprøvekurs for 2020 ble avholdt med gjeldende retningslinjer for Covid 19.Totalt 
ble det 2 kurs med til sammen 46 deltakere.  
Dette er meget bra med tanke på at det har vært et utfordrende år for alle. 
Vi retter en til takk til leder og instruktør Jan Åge Themte for gjennomføring av kurs 
på tross av de utfordringene dette medførte. 
  
  
Regnskapet er overlevert til kasserer. 
  
 
 
 
Skytebanekontakt Arne Kristvang. 

 

 

 

 

 



Årsrapport for jaktutvalget KJFF 2020. 

 

Jaktutvalget har bestått av:  

Leder: Kay R Olsen 

Medlem: Jørn Thomas Bergh. 

Medlem: Glenn Roger Olsen. 

Det er ikke avholdt noe møte i jaktutvalget 2020. 

 

Det er solgt 46 småvilt jaktkort og 8 Rådyr kort.                          

 Følgende er felt:  

Tiur: 12.  Røy: 11.  Orrhane: 43. Orrhøne. 22.   Jerpe: 16.  Hare: 4. 

Rev: 5.  Mår: 3.  Mink: 5.  Kråke 7. Ravn: 2.  Nøtteskrike: 7  

Rådyr: 4. 

Dette er en fantastisk rapport på Hønsefugl, på ett jaktfelt på ca 

22 000 mål. 

Dette er rapport på bakgrunn av 37 tilbakeleverte jaktkort. Det er totalt innrapportert 220 
jaktdager for alle solgte kort. 

Rapportering er for dårlig. Mangler også tilbakemelding fra 3 Rådyrjegere. 

 

Tilbakemelding fra småvilt jegere er oppgang i fuglebestanden. 

Det er utført 65 T oppsyn.  

Da det er etterspurt av medlemmer og hytteeiere ang feller til mår og mink, så jobber  

Jaktutvalget og styret nå for å gå til anskaffelse av nye feller for utlån. 

 For Jaktutvalget 

Kay R Olsen. 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



HVEM ER PÅ VALG I 2021. 

 
STYRET: 

VERV VERVINNEHAVER KANDIDAT 
Leder Jørn Thomas Bergh Ikke på valg 
Kasserer Monika Larsen Fredheim  Ikke på valg 

Styremedlem Kay R Olsen Ikke på valg 

Varamedlem Lars Henrik Jensen  På valg 

Styremedlem Christer Magnusson  På valg 
Sekretær Erik Bakken  På valg 
Nestleder Kjetil Themte  På valg 

 
JAKTUTVALGET: 

VERV VERVINNEHAVER KANDIDAT 
Medlem Glenn R. Olsen Ikke på valg 
Medlem Jørn T Bergh  På valg 
Leder Kay R Olsen  På valg 

 
 
HUSKOMITEEN: 

VERV VERVINNEHAVER KANDIDAT 
Medlem Rune Grossvold  Ikke på valg 

 Ragnhild Skogly  

*   
   
Leder Kjetil Themte  På valg 
Medlem Glenn R. Olsen  På valg 

 Styret ønsker å utvide huskomiteen til 6 personer 
 
LAKSESTYRET: 

VERV VERVINNEHAVER KANDIDAT 
Medlem Petter Solberg Ikke på valg 

Medlem Martin Solberg Ikke på valg  
Medlem Arve Simensen  På valg 

 
 
 
VALGKOMITEEN: 

VERV VERVINNEHAVER KANDIDAT 
Medlem Jon Gustavsen Ikke på valg 



Medlem Lars Lysaker  Ikke på valg 
Medlem Ranveig Skogly På valg 

 
 
FISKESTELLUTVALGET: 

VERV VERVINNEHAVER KANDIDAT 
Leder Erik Jonassen Ikke på valg 

 
 
LERDUEUTVALGET: 

VERV VERVINNEHAVER KANDIDAT 
Leder Arne Kristvang Ikke på valg 

 
REVISOR: 

VERV VERVINNEHAVER KANDIDAT 
 Erik. S. Jonassen Ikke på valg 

 

 


