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Nyhetsbrev for sommeren  2020 

Sommeren har bikket sommersolverv og dagene har så smått blitt litt 

lengre. Stolpejakta er godt igang takket være noen ildskjeler og 

skiklubben i kommunen. 

Mange av dere har sikkert sett at det er noen blå isoporklosser som 

flyter rundt i Fresketjønn og Buvatnet. Det er satt ut 28 ruser i 

Fresketjønn og 33 ruser i Buvatnet, dette er for å fange ørekjyt som 

er en stor næringskonkurent for ørreten. De predaterer også på 

ørretyngel. 

Videre drives det tynningsfiske etter ørret i Fresketjønn med 

finmaskede garn(15 mm maskevidde), dette for at den gjenværende 

ørret skal bli større enn den er i dag. I Buvatnet driver vi med 

tynningsfiske etter abbor( 19 mm maskevidde), på ni garnsett har vi 

fått 320 abbor størrelse 50 – 80 gram, bifangst av ørret er en ørret pr 

17 abbor. Bifangst av ørret vil bli erstattet med settefisk. 

I begge disse vanna vil vi også fjerne storr/siv med et klippeaggregat 

fra en motordrevet gummibåt. Tillatelse til dette er gitt av 

Landbrukskontoret. Det vil bli klippet i 2 omganger, nå og medio 

august. Vi vil også komme igang med tynningsfiske etter abbor i Søre- 

og Nørdre Fiskeløysa.  

Dette fiskekultiveringstiltaket er noe vellet gjør i sammarbeid med 

Venabygdgrunneierlag. Vellet trenger mer personell for å drifte dette 

fremover, de som kan være interessert i å hjelpe til kan sende mail til 

bproesalfakrøllonline.no eller SMS til 90 12 37 80.  

Behov for sommervedlikehold i stinettet på fjellet(ikke DNTstier) bør 

klarlegges om sommeren, materiell kjøres inn til vinteren og utføres 

neste sommer med dugnad fra medlemmene. For å få oversikt over 

behovet ber vi dere melde dette inn til vellet pr mail eller Sms. Ta  



gjerne bilde av stedet der dette ønskes gjordt. Videre trenger vi 

kartreferanse til hvor dette er. Bruk da appen til norsk luftambulanse 

som vil vise grader, minutter og sekunder på hvor dette er. Ønsker 

dere lykke til! 

 

Ha en fortsatt god sommer! 

Hilsen styret i Vellet 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 


