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Litt historikk.
Fiskeforvaltningen er et samarbeid med tre sameier : Liset – Devegg og Kråkås sameier. Disse sameiene er
er veldig gamle, helt tilbake til ca. 1850.
I 1973 ble det laget en driftsplan for vannene Noder og Søndre Daggrøtjønn Rupetjønn Langevatn og
Mjogetjønn. Driftsplanen var en bestilling fra grunneierene i samarbeid med den gang Buskerud
Landbruksselskap Vilt og fiskestellkonsulenten. I 2004 tok vi tak i deler av denne planen på nytt, spesielt i
Norde Daggrø og litt senere i Mjogetjønn.
Øyvind Aabø og Jan Normark er begge hytteeiere i Votnedalen, og er ivrige fluefiskere med mye kunnskap
om forvaltningen. Øyvind var for øvrig med i driftsplan arbeidet i 1973.
Vann som ikke er innbefattet fiskekortordningen.
Søndre og Nordre Kjølevann , Søndre og Nordre Krokvann samt Ljosvann – Størrtjønn- HaugtjønnGaupetjønn- Surtetjønn-Ingebjørgstjønn – Austmannbutjønn tilhører Nordea og Søndre Gladheim og hat
valg å stå utenfor fiskekortordningen, og det er dermed ikke salg av fiskekort i disse vannene.

Utsetting av fisk.

En tabell laget av Hallgeir Tveiten
Grunneierlagets utsettinger 2006 til 2014
Søre
Daggrø

Vann
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SUM

150
200
200
150
0
0
0
0
0
150
75
75
75
75
1150

Svarttjønn Rupetjønn Mjogetjønn Killingtjønn Tjøngrøtjønn Sum pr. år
150
150
75
525
150
150
75
25
600
150
150
75
25
600
150
150
75
525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
0
0
0
0
0
0
75
100
0
50
0
300
0
75
0
25
0
200
0
75
25
0
175
75
75
0
75
750
1000
300
200
50
3450

S.Daggrø: 2006 150 2sommerige---2007 100 2sommerige og 100 1sommerige--2008. 100 2sommerige og 100 1sommerige---2009. 150 2sommerige.
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Rype:

2006 100 1sommerige og 50 2sommerige---2007 150 2sommerige---2008 100 1sommerige og 50 2sommerige ---- 2009 150 1sommerige.

I 2011 ble gytebekken i Rupetjønn og Søre Daggrø rensket og det ble tilsatt elvegrus fra
Numedalslågen i bekken for å øke gyte effekten i de to vannene. En formidabel jobb utført av
grunneier Bjarne Haugen og sammen med Aabø og Normark.

Nord Daggrø.
Høsten 2004 ble det satt i gang systematisk tynning og registrering i Norde Daggrø. Anbefalt opptak av fiske
der i forhold til produksjonsmengde kjøtt er ca. 30 – 40 kg prat.
Resultatet av dette følger med her som eget vedlegg.
I Nord Daggrø har grunneierlaget en et eget stengsel. Problemer at den blir fjernet tross merking i bekken.
Dette er jo svært uheldig i forhold til virkningsgraden.

Rupetjønn
Ole Gausdal Øyvind Aabø og Jan Nordmark ble invitert til årsmøtet i Grunneierlaget 2015.
Alle tre hytteeiere i Votnedalen.
I den forbindelse kom noen betraktninger fra Ole Gausdal. Bruker mye tid i fjellet.
«Søre Daggrø har i en årekke vært kjent for å være et godt stabilt fiskevann. Mine erfaringer ang. fisket i
Rypetjern og Daggrø S.
I årene fram til ca. 2008-10 vil jeg likestille de to vannene. Det var to vann med meget fin kvalitet og
varierende størrelse på fisken. Det var ikke uvanlig å fiske på ørreter i kilosklassen og som gav både
spenning og flotte fiskeopplevelser. Dette er jo vann som er avhengig av utsett av fisk da det ikke
forekommer gyting. Dette har sine klare fordeler da det er forholdsvis enklere å holde bestanden på et riktig
nivå. Etter min mening var det et riktig antall fisk som ble satt ut på den tiden i forhold til hva som ble
høstet. Dette jfr. mange av de andre vannene i fjellet der en har alt for mye fisk, som medfører småfallenhet
og mager fisk. Noe som igjen medfører liten interesse for sportsfiske og et for lite uttak av fisk.
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Hva skjedde så i årene rundt 2008-10 med fisken i de to aktuelle vann?
Først vil jeg ta for meg Rypetjern som til da hadde vært et meget bra fiskevann. Jeg registrerte en del vak og
så til tider mye fisk, men den var liten og tynn. Hvor var det blitt av de større fiskene som pleide å stå i skjul
under overhengende busker og trær? Hvor ble det av de «tunge» vakende og de grove ryggfinnene som
kunne vise seg? Jeg hadde plasser der det alltid stod flott fisk, men nå var de store fine ørretene borte! Hvor
ble det av fiskerne, det var jo andre fiskere å se der også. Hadde de også mistet interessen for å fiske i
vannet? For tre år siden gav Jan Normark, Øyvind Aabø og undertegnede et råd til grunneierlaget om å
stoppe utsett av fisk i vannet for en periode. Dette for å se hvordan utviklingen gikk med fisken. I sommer
var det gledelig å registrere at fisken hadde tatt seg betraktelig opp ang kondisjonsfaktor og
gjennomsnittsstørrelsen var økt. Vi fikk ørreter på ca.350-400g som viste at begrensningen av utsett var
vellykket. «
«Etter min mening kan det nå settes ut fisk i Rypetjern igjen fra og med i år, men i et redusert ant enn før.
Jeg vil tro at et ant på 75 fisk annet hvert år 2015 – 17 og 19 kunne være passe antall, for så å vurdere
situasjonen i 2020.
Hva var grunnen til at fisket ble gradvis (men likevel over et kort tidsrom) dårligere? Her blir det fra min side
kun refleksjoner, tanker og hva jeg og mine fiskekamerater har registrert. Det ble lagt ut båt i vannet og
med den fisket med garn. Hvis dette garnfisket foregikk med en maskevidde som fanget den større fisken,
ble det småfisk igjen til sportsfiskerne. Noe som igjen medførte mindre interesse blant fiskerne og redusert
uttak av fisk. Hvis det på den tiden, det ble satt ut fisk i samme mengde som tidligere og sportsfisketrykket
ble mindre, ville dette medføre «overbefolkning» og småfallen og mager fisk.
En annen refleksjon rundt temaet er at det generelt er mindre interesse for å fiske, og dermed et mindre
fisketrykk. Da vil vi også få for mye fisk i vannet, men jeg får ikke dette til stemme. Hyttebyggingen i fjellet
har vært formidabel de siste årene og det ferdes generelt mange flere mennesker i fjellet i dag enn tidligere.
Hadde fisken vært attraktiv i Rypetjern, hadde det vært flere fiskere der enn tidligere og dermed et større
uttak av fisk. Så hvor ble det av de store fiskene?»
Søre Daggrø.
Hvilket vann og hvilke flotte opplevelser jeg har hatt i dette vannet. Det er det perfekte fiskevannet med
odder og viker, busker og kratt der fisken får skjul og føde. Dette var mitt drømmevann som jeg lengtet
tilbake til hver vinter. Her fisket vi som på Rypetjern på flotte ørreter som kunne stå helt inntil land, som
gikk der og beitet på insekter og annet snadder. Det var sjelden jeg (vi) var alene ved vannet, det var andre
fiskere der som hadde hørt om eller erfart, at her var det fin fisk.
Hva skjedde med vannet, fiskene ble færre, vakene sjeldnere og faktisk ser jeg færre fiskere også.
Gjennomsnittsstørrelsen på fisken har gått ned men her en fin kondisjonsfaktor. Tidligere år opplevde jeg
flotte vakperioder og til dels mye vak av stor fisk. De senere årene har jeg kun opplevd et og annet vak og
jeg ser nesten ikke fisk. De fiskene jeg har fått har også en lavere snittvekt enn tidligere. Jeg har spurt meg
selv om det er uflaks at jeg ikke har vært der til rett tid osv. men det stemmer ikke det heller. Jeg har fisket
som tidligere både tidlig om morgenen og sent med samme nedslående resultat.
Det blir her som for Rypetjern at jeg kommer med kun mine refleksjoner og tanker rundt hva som jeg
mener er årsaken til nedgangen av fiskebestanden.
For noen år siden ble det også her lagt ut båt og med det medfølgende garnfiske. Det er mulig at vannet
tåler et visst uttak av fisk med garn, men her må en eventuelt være svært restriktiv da fisketrykket ellers er
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større enn i Rypetjern. Hvor mye fisk og med hvilke maskestørrelser som blir brukt er meg ukjent.
Resultatet totalt sett er at det nå er lite fisk igjen i Daggrø S. og at det ikke bør garnfiskes. Utsetting av fisk
bør fortsette som før og i samme størrelsesorden, da var det en fin balanse i vannet.
Garnfisket bør foregå i de vannene som virkelig trenger et større uttak av fisk. Se til Daggrø N. der Jan N. og
Øyvind Aa m.fl. har og gjør en formidabel innsats for å bedre bestanden av ørret.

Jeg legger ved et bilde av en ørret jeg fikk i Daggrø S. i sommer for å illustrere kondisjonsfaktoren!

Mjogetjønn.
Høsten 2012 foretok hytteeier Torbjørn Evensen og Jan Normark i samarbeid med grunneierlaget
prøvefiske i Mjogetjønn. Dokumentasjon blir for mye å ta inn. Men konklusjonen er at det er overbefolket
med abbor.
Sammenlignet med prøvefiske i 1972 så har bestanden av abbor gått ned og ørret bestanden har økt.
Skal ørret bestanden her økes må abbor bestanden ned. Virkemiddelet er at det må fiskes med ruse på
våren og finmasket garn på høsten.
Langevann .
Der er situasjonen også overbefolket. Samme tiltak må iverksettes om vi skal få opp ørretbestanden.
Trytetjern mangler vi dokumentasjon. Der burde det også vørt foretatt et prøvefiske for å stadfeste tiltak.
Sortetjønn.
Mye fisk og vak. Vanskelig og ta på grunn av mye trafikk av mennesker.

Forvaltningen fremover.
Planen for utsetting av fisk vil følge tabellen som planlagt. I tillegg jobbes det med å implementere
Tveitjønnan og evt Rusttjønn. Dette er vann som ikke er stelt på mange år. Vannene ligger i et annet sameie
og vi er forespurt om vi kan ta på oss oppgaven med å få opp igjen bestanden.
Dette vil kreve en stor jobb. Vi må beregne at vi må lønne noen til denne oppgaven. Innkjøp av settefisk
over en tre til fem års periode vil beløpe seg til flere titusen av kroner.
I tillegg må vi reinvestere i nye garn og evt gå til innkjøp av ruser for å øke uttaket i overbefolkede vann.
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OPPSUMMERT.
Med bakgrunn i samarbeidet og betraktningene i 2015 fra Ole Gausdal, Øyvind Aabø og Jan Normark har
det ikke vært fisket med garn siden 2014 i hverken Rupetjønn eller Søre Daggrø.
Disse vannene er fredet for garnfiske tom 2019.
Når det gjelder Langevann Mjøgetjønn .
Vi i grunneierlaget kunne tenke oss noen fra hyttesiden som er oppriktig interessert i å bidra på dugnad
med ruse fiske og tynning. Opplegget må være i grunneierlaget regi, og det må rapporteres til oss. Alt
materiell som trengs vil i tilfelle bli innkjøpt av oss.
Vennligst gi tilbakemelding til undertegnede om det er interesse for det.
Med dette håper jeg at tilbudet med Kr 50,- pr. enhet for medlemmer i hytteeierforeningen kan fortsette
og at det er en vinn vinn situasjon for begge parter.

18.08.17
Vegglifjell Grunneierlag
V/ Hallgeir Tveiten

