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Freddy Iversen med 7,4 kg laks på åpningsdagen av sesongstart i Berby. Kun 4 lakser
ble tatt første dag. Dette kan skyldes lite vann i elva og høy vann temperatur.

Rekordfangst på Bornholm !

19 lakser og 4 glade lakser : en ny rekord på Bornholm ! På to båter ble
fangsten 19 lakser . Gjennomsnitt er en (1) laks p. båt ! Olav Nesbakkken,
Robert Saintenoy , Arild Martinsen og Freddy Iversen etter rekord trolling
tur i Østersjøen.!
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Bilshopen Svinesund
har alt
SERVICE - KVALITET - KUNNSKAP

Velkommen til en
god handel i det nye året

Ray & Vivian
Medl. i AJFF Halden –10% på fiskeutstyr
( mot fremvisning av medlemskort)
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Arbeidernes Jeger– og Fiskerforening Halden
Org.nr. 984 034 202

Stiftelseår: 1938 .

Hjemmeside AJFF Halden :

AJFF er en åpen aktiv forening og har ca. 520

http://home.halden.net/ajff/

medlemmer og egen junior avdeling.
Klubblokaler ligger i Peder Ankersgate 16
Foreningen er tilsluttet Norges jeger– og fiskerforbund .
Postadresse :

AJFF Halden, Karrestadveien 31
1782 Halden

Formann : Steinar Torp
Karrestadvn. 31
1782 Halden.

Faktura / regninger :

Tlf. hjem :

69 19 26 09

Mob:

901 885 30

Tlf. Arb. :

69 17 40 56

E-mail :

ste-torp@online.no

1781 Halden

Ord fra redaktøren

Av Robert Saintenoy

I tre dager var jeg ”Bornholmkongen”
på hotellpensjonat Verona med en
tynn ørret på 1,2 kg. Ble fratatt tittel
allerede nest siste dag av Olav ( er
det en bombe ?). Ørreten hans
hadde også gått på slankekur men
den veide fortsatt 3,5 kg og pokalen
gikk til han.
Slik er det på Bornholm!
Helt.... deilig , selv om
fiskeresultatene ikke ble helt som vi
ville ha det ble jeg litt forelsket i dette
fiskeparadiset. Trolling klarer jeg
meg uten , men ørretfisking på
Bornholm og værtskap på
hotellpensjonat Verona var helt topp !
Bornholmturen er forbi. Det ble mye
øl,vin,bra mat og lite fisk. Bortsett fra
den dagen vi gikk på trolling og jeg
måte spy !
Jeg synes ikke trolling er fisking men
det var moro etter at sjøsyken hadde
lagt seg og vi slår til med en ny
rekord ....næmlig: 19 lakser. Det er
innført baglimit etter denne turen på
3 lakser.

AJFF Halden, Labyveien 60

Fisker hilsen Robert Saintenoy

Mob.:

911 08 905

E-mail:

robert@halden.net

Resultatbørsen :
Olav Nesbakken :
Tfl.:

69 18 73 69

Mob.:

928 02 065

E-mail :

o.nesb@online.no
Webmaster :

Kent Hansen
Tlf.:

69 19 76 34

Mob.:

906 132 60

E-mail:

kent @halden.net
Trykk og Reklame

robert@halden.net
Media utvalg består av :
”Jeger og Fiske Treff”
Robert Saintenoy
Tlf.:

69 18 79 32

Kjell-Roger Engh
Tlf.:

69 18 51 50

Mob.:

41 55 07 12

E-mail

krengh@halden.net

Habitatforbedringene i øvre Tista er flott gjennomført og
forbedringene er over all forventning.
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Av Kjell-Roger Engh

Gratulerer alle laksefiskere med en helt nyrestaurert elvestrekning fra Cathrineholm og ned til
Kvinandodden, over 500 m!!!
I disse dager strømmer laksen oppover Tista. Det var en gledens dag da fire lakseentusiaster
fikk sine førte Tistalakser for året den 4. juni. For meg var gleden ekstra stor da jeg var blant de
fire som endelig fikk sin førte laks i Tista.
På grunn av at Saugbrugsforeningen har lagt ny produksjonsvannledning delvis i elva Tista, ble
det gjennomført store og nyttige habitatforbedringer for laksen.
Habitatforbedringene i øvre Tista, fra Kvinandodden (ved tidligere mose -apparat) og opp til
kraftstasjonen er blitt gjennomført med et svært godt resultat.
I den delen av elva hvor vannledningen er nedgravd ble det lagt ut ny gytegrus over ledningen i
minst 4 m bredde og det ble plassert ut store og mellomstore steiner både i grupper og enkeltvis.
Over et stort parti av elva utenfor rør -traseen har elva både fått tilbake mange store steiner og
noen små kulper samt store mengder med gytegrus. Det er dannet steingrupper som lager
strømkanter og noen steiner er så store at de nesten stikker opp av elva. Hele elvestrekningen
har fått tilbake en fantastisk vitalitet. Nå ønsker vi mye mer vann i vassdraget slik at elva får vist
seg fra sin praktfulle nye side.
Jeg benytter også denne anledning til å berømme Saugbrugs for sin innsats for
habitatforbedringen og må gi skryt til Veidekkes mannskap for meget flott utført arbeide.
Gravemaskinfører Sigurd fra Veidekket gjorde en praktjobb.Det er også blitt lagt ut ca 100m3
med gytegrus nedenfor Skonningfossen. Dette vil også bidra til en vitalisering av den
elvestrekningen.
Tre viktige oppgaver står nå for tur: Få til en avtale om minstevannføring i Tistedalsfossen med
kraftprodusentene og senking av vannspeilet ovenfor og nedenfor Skonningsfoss, få på plass ei
veiebu/redskapsbu ved Porsnes eller Fosseveien og få satt opp gapahuken ved Almeparken.
Almeparken er det området hvor vannledningen gå gjennom landområde. Fra fiskesone 1til 4 på
sydsiden. Jeg oppfordrer alle medlemmene til å ta seg en tur langs sydsiden av Tista fra
Fosseløkkabrua opp til kraftstasjonen. Det blir enda finere der om en stund, men det er allerede
et flott fiske– og turområde. Fantastisk område når gammel vannledning blir borte, med
edelløvskog og fugleliv i særklasse.
NB! AJFF trenger 5-6 medlemmer til
formiddagen den 23. juni ( kl. 08,30 – 14,30) for
å yte vårt for barn og ungdom i regi av
ferieklubben. Aktiviteten for barna blir å fiske i
Tista. Gi beskjed til tlf. 415 50 712!

I disse dager strømmer laksen oppover Tista. Det var en gledens dag
da fire lakseentusiaster fikk sine førte Tistalakser for året den 4. juni. For
meg var gleden ekstra stor da jeg var blant de fire som endelig fikk sin
første laks i Tista

Rapport fra klekkeriet nr. 2/ 2004
Av Rolf Ganerød

I løpet av de siste dager har
vi satt ut ørret i de fleste vann
som foreningen disponerer i
Enningdalen, Berby og

God sommer
og”skit fiske”
ønsker
klekkeriutvalget.
Ankerfjella.
Etter høstens uhell har ting
fungert godt i anlegget.
Dødeligheten er tilnærmet lik
null.
Det skal settes ut laksesmolt i
Tista og Iddefjorden før
fiskestart i Berby 16/5-.Man
kan lure på hvorfor vi får sette
ut fisk i fjorden og ikke i elva,
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Bilder: Robert Saintenoy

men sånn er det nå bare. Det
er fiskeforvalter hos
fylkesmannen som
bestemmer, og han bør vi vel
helst holde oss inne med.
En morgen jeg kjørte til jobb
hørte jeg på NRK1 at det var
funnet en sjelden type
elvemusling øverst oppe i
elva mot Sverige. Denne
muslingtype var avhengig av
ørret for å overleve og p.g.a.
den store tettheten av
lakseunger så var denne ille
ute og kjøre. Det var for lite
ørretunger i elva. Så vidt jeg
vet så finnes det nesten ikke
lakseunger i denne delen av
elva så konklusjonen er mer
enn merkelig. Forskjellige
forskere driver på med ting
som kan høres helt vilt ut når
vi ser hva som har skjedd de
siste årene. Den ene sier at
det er lite fisk, mens den

Etter høstens uhell har ting fungert godt i
anlegget. Dødeligheten er tilnærmet lik null.

andre mener at det er for mye.
Problemet for ørreten i denne
delen av elva er vel heller at
det er for mye gjedde som nok
er årsaken til at muslingene
har problemer. Vi kan tilby å

I løpet av de siste dager
har vi satt ut ørret i de
fleste vann som
foreningen disponerer i
Enningdalen, Berby og
Ankerfjella.

Rapport fra klekkeriet nr. 2 / 2004
Av Rolf Ganerød

sette ut ørret, men det går
vel ikke an sånn uten videre.
Den siste tidens hendelser i
Tista med
Saugbrugsforeningens
legging av ny vannledning
nedgravd i elva gjør at vi
venter en stund med å sette
ut smolt. Vannet er i perioder
svært møkkete og også til
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Bilder: Robert Saintenoy

tider avstengt. Det kan nok
ikke ha gått noe særlig bra
med rogna som ble lagt i fjor
høst. Vi får håpe at den nye
grusen som blir kjørt på over
vannledningen vil gi bedre
forhold for både fisk og
fiskere i framtiden.
I natt er det sesongstart i

Morten Waldenstrøm setter ut ørret i Mørtevann

Berby, og selv om det er litt lite
vann i elva, så er
forventningene ganske store til
at det kan bli en fin sesong i år.
Skal bli spennende å se om
fjorårets utsettinger av smolt vil
gi flere smålakser utover i
sesongen.
God sommer og ”skit fiske”
ønsker klekkeriutvalget.

Arild Andersen og leder i klekkeriutvalg Rolf Ganerød har gått mange kilometer i Ankerfjella for
å sette ut ørret.

Ferieklubben
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NB! AJFF trenger 10-11
medlemmer til
formiddagen den
23. juni
( kl. 08.30 – 14.30)

for å yte vårt for barn og
ungdom i regi av
ferieklubben.
Aktiviteten for barna blir å
fiske i Tista.
Gi beskjed til tlf. 415 50 712
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Gutta på tur : Bornholm
Bornhom : Eldorado for for fluefiskere

På bilde Arild Martisen i kjent posisjon

side9

Ikke mye å skryte av , en tynn ørret på første dagen...

Dette er en beretning om
en 7 dagers fisketur på
Bornholm.
Undertegnede ble invitert
til å være med på
ørretfiske på denne
danske øya og takket ja.
I mars dro jeg sammen
med Olav Nesbakken,
Arild Martinsen og
Freddy Iversen til
Bornholm som ligger
midt i Østersjøen.

Etter en biltur fra Halden
til Ystad startet vi på
overfarten med
katamaran H/F Villum
Clausen til Rønne.
Etter en kort kjøretur
ankom vi hotellpensjonet
Verona i Sandvig.

Sandvig ligger på
Nordbornholm. ( se kart
side 11)
Hotellpension Verona
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På :http://www.bornholmstrafikken.dk/ finner du alt info du trenger for
overfarten fra Ystad til Rønne på Bornholm. H/F VILLUM CLAUSSEN er en 86 m.
lang bil–passager katamaranferge som går 40 knop / 74 km og brukker 1 time
og 10 minuter på overfarten.
På bilde: Katamaran H/F Villum Clausen forlater kaja i Ystad

Hotelpension VERONA ligger i Sandvig på Nordbornholm, ikke langt ifra
den naturskønne Hammerknude. Hotelet e drevet av Bettina og Per Sjøstrøm.
VERONA er godt utgangspunkt til en fiskeferie. Per Sjøstrøm er spesialist på
Ørret fiske og Trolling etter laks. Mer om VERONA på webside:
http://www.verona.dk/
På bilde : Arild Martinsen, Olav Nesbakken og Freddy Iversen i stor diskusjon
om dagens fangst.

Bornholm er et mekka for ørret og laksefiking. Øyens geografiske og
biologiske forhold skaper muligheten for alt type fisking.
På webside :http://www.fluefiskerne.dk/ finner du alt du trenger om fluefiske
på Bornholm,
På bilde: Olav Nesbakken kaster flue på Sorthat.

er et familiedrevet hotell med 29

guiden Otto.

Der er gratis guider med på alle

rom, alle med bad og toilett.

turer til kysten hele ugen, og de

Hotellet er drevet av Per
Sjøstrøm som har spesialisert
seg på ørretfiske og trolling etter
laks.

står

Vi hadde bestilt syv dager med
full pensjon. Da vi ankom hotellet
på lørdag kveld, ble vi godt tatt
imot av verten Per Sjøstrøm.

må du selv klare !

Søndag kl. 07.00 Samlet vi oss
rund frokostbordet sammen
med Per og guiden Otto. Vi

Maden leveres af VERONA og om

smørte matpakkene og dro

Vi fikk servert god kveldsmat i
den store spisesalen og hilste på
en 10-talls andre fiskere. Disse
kunne fortelle om dårlige
fangstresultater de siste dagene
for både ørret og laks.
Dette lovet dårlig !
Etter kveldsmat fikk vi besøk av

til

rådighed

instruktører,

som

kaste

fluebindings-

konsulenter, grejrådgivere m.m. det eneste du ikke kan få dem til er
at fighte havørrederne for dig. Det

morgenen kan der provianteres til
en hel dags fiskeri.
Om

aftenen

mødes

man

i

de

hyggelige lokaler på VERONA og
udveksler oplevelser og erfaringer
fra dagen.
Hilsen Per Sjøstrøm.

Resten av kvelden ble brukt til
planlegging av første fiskedag.
Vi bestemte at vi skal starte på
Tejn ( se kartet)

avgårde til Tjen.
Tejn, Stammershalle
Området omkring udløbet ved
Tejn Å er glimrende til
havørreder.
Specielt efterår og vinter, hvor
havørrederne samles for at
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På : http://bornholm.info finner du en beskrivelse av alle fiskeplassen på Bornholm. Hvor du kan parkere bilen,
hvordan du kommer til fiskeplassen og hvor det er best å fiske.Du finner også kartet .Eksempel:
Hvideodde, Sorthat.
Hvideodde tager sig ud som en badestrand. Her er meget varierende bundforhold, der året rundt huser mange havørreder. Det er nemt at vade
her, og specielt i sommer og efterår er her perfekt til fluefiskeri. Spinnefiskeri anbefales vinter og forår.
Sorthat ligger mellem Blykobbeåens og Muleby-Baggeåens fredningszoner, 16/09 - 16/01.
Mellem Havvej og lerskrænten, kan den ca. 300 m lange strækning affiskes hele året.
Det store synlige stenrev skal affiskes meget grundigt, også på siderne.
Udenfor åens fredningstid kan det være givende at fiske ved lerskrænten og op mod åen.

side12

Enestænde: fiskeguiden Otto underviser i kasteteknikk.

vandre gennem en rørføring under
landevejen, og op i Tejn Å. Åens udløb
er dog fredet fra 16/09 - 16/01.
Ydermolen er dog udenfor
fredningsbæltet og er en fremragende
fiskeplads.
Løbende udsætninger i området gør, at
der her er glimrende muligheder for at
fange laks.
Fra Bredeskær til Jydeskær er der gode
chancer for at tage en havørred fra
stranden

kast satt den første ørreten !
Hurra, dette lovet bra. Ørretten
var tynn men på bedringensvei
, veide litt over 1 kg men burde
ha veiet 1,3. På denne måten
ble jeg Bornholmkonge, ingen
andre fikk fisk denne dagen. Vi
prøvde flere steder og utstyr
men nei .

Mandag begynte vi å fiske på
Sorthat, et fint sted som så
veldig lovende ut, men det ble
Det blåste litt og jeg bestemte meg
ikke fisk for noen av oss.
for å fiske med sluk. Otto viste
På kvelden begynyte vi med
meg ”et bra sted” og etter at jeg
plannlegging av en Trolling
mistet 2 sluken og 3 mislykkede
tur.Vi ble enige med Per og

Søren om å leie to båter, bare
vinden ga seg litt. Det blåste
12-13 m./sec, litt i det meste lag
Tirsdag blåste det fortsatt for
mye og vi dro på tur sammen
med Per, denne gang til nye
fiskeplasser. Vi kjørte mye
denne dagen. Ingen fisk etter
10 kast og Per kjørte til et nytt
sted , vi ”fløy” etter og Arild ble
belønnet med en fartsbot.
Onsdag : Trolling !! Vinden
hadde roet seg litt og vi dro på
trollingtur med Per og Søren .
Arild og jeg ble med båten til

side13

av med 3,5 kg ørret .
atulerer Bornholmkongen!

Søren. Vi la ut fra Hammeren
havn og det så ikke så verst
ut. Litt tåke, litt vind, men da vi
kom forbi den siste molloen
ble det helt anderless. Bølgen
på 1,5 meter . Den lille båten
til Søren kjempet seg med
harde slag gjennom sjøen og
maven min flyttet seg tili
halsen. Selv om jeg hadde

moderat med øl og vin
kvelden før, var frokosten
min på vei opp og ut .
Fra båten til Per fikk vi
beskjed at det ikke var
lovut å mate fisken.
Morsomt !
Første laksen ble sveivet
inn ! Og en til og en til...

Sjøsyken hadde ikke gitt seg
og mellom to landinger lå jeg
over ripa. Det var tåkete,det
blåste og det var surt og kald.
Så kom beskjeden fra båten til
Per : Det kommer en tanker
bak dere ( vi hadde ikke radar)
flytt dere ! Festlig ,her lå jeg å
spydde, det var tåke og kald og
en tankerbåt kom rett mot oss!
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Laksearmada på Bornholm
”Er dette ferie?” tenkte jeg ?

som absolutt ville at vi fikk fisk.

Heldigvis gikk alt bra ,
tankbåten så vi aldri , tåka
forsvant , sola kom , sjøsyken
ga seg og vi fikk enda mer fisk.

Olav hadde riggett til med
kastedypp og flue og kom
langt ut. Bang , der satt
ørretten ! En 3,5 kg fisk ! Den
nye Bornholmkongen ! Det ble
gjort flere forsøk denne dagen
men det ble bare den ene
fisken.

besøkte de siste stedene
hvor vi ikke hadde vært. Arild
og jeg dro tilbake til hotell
Verona, men Freddy,Olav og
Otto tok en tur til Hammeren .
Otto lurte noen tynne ørretter
denne kvelden, som ble satt
ut igjen. Dette var siste
kvelden, 6 dager, 2 ørretter,
19 lakser og 4 glade fiskere.

Fredag: Jeg hadde mistet
håpet, for å si det ærllig
,frokosten tok lengere tid e n
vanlig. Vi la nye planer
sammen med Otto, og vi

Lørdag : Hjemmereise .Olav
og Freddy måte absolutt
gjøre noen kast ( får dem
aldri nok ?) før vi tok båten

Dette var morro . Og like bra
gikk det på båten til Freddy og
Olav. Det gikk ikke mye tid
mellom hver fisk og det ble 19
lakser ! En ny rekord på
Bornholm !
Torsdag : Tilbake til fluestang
og med ny håp utforsket vi nye
fiskeplasser med Otto , guiden
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19 lakser og 4 glade lakser : en ny rekord på Bornholm ! På to båter ble fangsten 19 lakser . Gjennomsnitt
er en (1) laks p. båt ! Olav Nesbakkken, Robert Saintenoy , Arild Martinsen og Freddy Iversen etter rekord
trolling tur i Østersjøen.!

tilbake til Ystad.
Arild og jeg besøkte Rønne og
brukte de siste danske
kronene på litt fiskeutstyr og
Påskegod etterpå nøt vi livet
gjennom vindu av en lokal
pub.
Vi funderte litt over dagene
som hadde gått og fant ut at
livet på Bornholm var deilig,
selv om den store
ørretfangsten uteble.

Mange Takk til Olav , Arild og Freddy for å ha inviteret meg,
får jeg tilbudet igjen, takker jeg straks ja !
Det finnes sikert bedre fiskeplasser for ørret nærmere Halden,
men dette stedet tilbod mere en fisking !
Miljø, gjestfrihet og det ”proffe” opplegg rund fisking er
kanskje noe vi kan lære av her i Norge.. Det behøver ikke å
koste så mye heller, jeg bli positiv overasket når jeg fikk
regning på hotellet, DK 3200 , full pensjon og inkludert fiske
guide for en hel uke !
Jeg gleder meg allerede til neste år !
Fiskerhilsen fra Robert !
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Fluebindekurs mars 2004
Fluebindekurs
på
kubblokalene
på Refne
og fisketur

til Kålvik:
Kursledere: Endre Stensrød, Alf Håkonsen og
Olav Nesbakken.
Kurset ble annonsert i Halden Arbeiderblad og i
klubbavisa. Litt seint for kursstart men det kom
ni kursdeltakere !
Som basis brukte vi studieplan 5563. Dette er
kurset for grunnleggende fluebindeteknikk.
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Kristian Jensen og Henrik Bjerkman produserte mange ørretfluer
på kurset.
Kursleder Alf Håkonsen og
kursdeltakere på
fluebinderkurs mars 2004

Kurset ble tilpasset deltakeres ferdigheter og
kunnskaper.
Med 1 laerer pr. 3 kursdeltakere, fikk
deltakerne opptimal utbytte av kurset.
På første samling gikk vi gjennom verktøy og
bindemateriell. Etterpå ble det binding av
ørretfluer under kyndig veiledning av
kursledere.
Samling to og tre ble det flere ørretfluer og vi
lærte mange nye ord, tinsler, floss,

hackle.....osv. Ungdommen på kurset var
veldig iverige og det ble stor ”produksjon” av
ørretfluer.
Kveld nr. 4 ble tema laksefluer og også
denne kvelden ble det produsert en rekke
”farlige” fluer.
AJFF spanderte kaffe, vafler og brus . Etter
disse 4 kveldene med fluebinding ble det
”testing av fluer”.
Vi organiserte en fisketur ti Kålvika på
lørdag 8.mai.
Det var flott vær denne dagen og vi tok med
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Fisketur til Kålvik og testing av fluer
oss grillmat, kaffe og brus. Olav, Endre og Alf
lærte oss noen kastetrikks, vi prøvde ut noen
stenger og liner og selvefølgelig fluene vi
hadde laget på kurset.
Det ble ikke mye fisk, men Olav klaret å lure
en ørret. Den fikk friheten tilbake.
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Fluebinderkurs på
høsten 2004.
5 onsdager i
september / oktober.
Kurset avsluttes med
fisketur.
Påmelding :
Robert
Tel: 91108905
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16 mai og grilling har blitt en tradisjon ! AJFF takker Kurt
Ørås for den nydlige maten ved oppstarten av
laksesesongen
Medlemmer i Ajff nytter grillmaten før starten av årrets
laksesesongen

Treg ses
Veldig dårlig
sesongstart for
Berby . Første dag
ble det kun tatt fire
laks og noen av
fiskene var ikke
skinnende blank
lenger. Dette betyr
at mye laks har gått
opp allerede. Tidlig
Erik Birkeland fikk denne nygåtte laks på land 16 mai. Laksen ble fanget med Mark.

Fra Halden
Arbeiderblad
side21
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Christer Bjørnstad er kokk på
Hannestadgaarden — og
lidenskapelig fisker. I dag morges ved
halv fire-tiden dro Bjørnstad og Espen
Flyvholm til Berbyelva for å fiske. —
Jeg fikk på denne ved syv-tiden, sier
han: — Jeg holdt på med den i et
kvarters tid innen jeg fikk den på land,
og da ved hjelp av Flyvholm som tok
den i halen da jeg hadde den helt
inne.

Christer Bjørnstad med 5,5 kg laks
tatt på mark.Gratulerer Christer

Freddy Iversen kom nr. 2 på 16 mai. Hamn landet en pen laks
på 7,2 kg. Fisken ble tatt på mark. Gratulerer Freddy !

vår og lite regn gjør
at det er lite vann i
elva og vann
temperaturen er
allerede oppe i 14
grader. En dårlig
start betyr ikke en
dårlig laksesesong !

fiskere som møte opp.

Kvelden til 16.mai startet med
tradisjonelt grilling. Elveutvalget
spanderte herlig grillmat til alle

Bilshopen :Diverse fiskeutstyr

Kurt Ørås hadde laget grillet laks
med tilbehør samt helstekt
indrefilet av gris med curry saus,
franske poteter og en ratatouille.
Nydelig ! Takk Kurt !
Etter maten ble det utlodning med
mange fine gevinster.
Vi takker følgende sponsorer:
Villmarksgaleriet : Fiskevest og
snelle
Fresenius– Kabi : T-shorter
JaniCarlo: Reiseeffekter

Stolt
Med en aura av stolthet og glede
holder Bjørnstad fram fisken.
— Ikke av de største som er tatt her i
elva, men den er nydelig, sier han: —
Den har kun vært her en dag eller to.
— Hvordan vet du det?
— Se her, sier Bjørnstad: — Den har
såkalt lakselus på seg. Etter lengre tid
i ferskvann, noen dager, forsvinner
lusa.
Fra Grønland
Laksen i Berbyelva kommer
opprinnelig fra de store havområdene
rundt Grønland.
— Litt av en svømmetur?
— Det kan man si. For å komme
tilbake til dette med størrelsen, den
største som er tatt i Berbyelva skal
visstnok ha vært på over 18 kilo. Den
største som ble tatt her i fjor, veide
14,6 kilo.
Årets laksefiske startet natt til 16. mai,
og da ble det tatt en laks på 12,5 kilo.
Ni laks
— Hittil i år er det tatt opp åtte laks,
sier Bjørnstad:
— Min er dermed den niende. I fjor
ble det tatt 14 laks første dagen. Det
var et helt annet fiske i fjor.
— Hvorfor det?
— Helt annen vannstand. Vi har en
peilestav ved brua her på Berby. Ved
åpningen av laksefisket i fjor, var det
95 millimeters vannstand på
peilestaven vår. I år var det til
sammenlikning kun 40 millimeter.
Langt mindre vann, og fordi det er
langt mindre vann, er det langt mindre
fisk.
Stor opplevelse
Mobiltelefonen til Bjørnstad kimer
med både samtaler og meldinger.
Mannen stråler som ei sol i
duskregnet og prater med munnen og
fekter opprømt med den ene armen
under samtalenes gang.
Han medgir at det er en stor
opplevelse å få Berby-laks tidlig på
morgenen — og han medgir også at
han som kameraten Espen Flyvholm
er fullstendig fiskefrelste.
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16 mai : Dette er ikke noe overaskelse lenger. Endre var først med en diger
laks på 12,5 kilo. Lengde 101 cm. Laksen hadde først smakt på mark men
ble tatt på Rapala .

Formann i elveutvalget
Bjarne Granli komenterer
sesongoppstart i Berby

Rune Andersen måte vente til 23 mai ,4,8 kilo ve
Rune.

Det var mange forventningsfulle fiskere som
ankom Berby på ettermiddagen den 15. mai
for å forsøke å få en laks på kroken den 16.
Mange ble nok skuffet da de så vannstanden
under broen ved Jugærbua, men vi kan jo ikke
gjøre noe med vær og vind. Heldigvis får en
vel si.
Vi hadde en hyggelig ettermiddag og kveld
den 15., kanskje ikke med så stor optimisme
som i fjor, men likevel...
Morgenen den 16. opprant med mange fiskere
langs elva, men etter som tiden gikk med
mange "skuffede" fiskere. Det var bare 4
fiskere som kunne juble den første dagen.
Heldigst var Endre Stensrud med laks på 12,5
kg, mens Erik Birkeland dro på land en laks
på over 10.5 kg. Gratulerer.
17 mai fikk en av ungguttene, Tony
Andersen, en storlaks på over 9 kg. Forøvrig
hans første laks. Litt av en debut.
Utover den første uken har det tilsammen tatt
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16 mai: Tommy Svendsen med 7,1 kg nygått laks.Lengde 84 cm. Fiskemn
ble tatt på Wobbler.

11 lakser, ferre enn første dag i fjor.
Hva kan årsakene være? Det blir jo bare
gjetning, men varmt vær over en lang periode
har gitt lav vannstand og høy vanntemperatur.
Antakelig har de tidlig vandrende laksene
allerede gått på elva og stilt seg på dertil
egnede steder.
Vi får bare være glade for at vi har en slik
perle til elv å kunne fiske i, så får bare håpe at
fiskeguden gir oss noen sjanser i løpet
sommeren....

Skit fiske !
Bjarne
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Vi selger fiskekort både for Berbyelva og Tista elv.

Våpen & ammunisjon
Rekvisita
Bekledning
Jakt & fiskereiser i inn/utland

Jacob Stuarts gt.7
1776 Halden
Tel: 69 177066
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Jaktskytingens
dag
på Eivindsætre
Søndag 8. august vil banen være
åpen på Eivindsætre fra kl. 1000 til
1400 i anledning av jaktskytingens
dag.
Dette er et landsomfattende tiltak i
regi av NJFF,
Vi i lerduegruppa håper at foreningens
jegere tar seg en tur opp for å lufte hagla.
Hilsen lerduegruppa.
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Nå kan du sitte hjemme å bestille dine digitalbilder for kopiering.
Send dine bilder på www.fotoservice.nu
Eller bestill i butikken.
Levering på 1-time uten tillegg i prisen.

Egen villmark & fritidsavdeling
Vi forhandler Fjällräven utstyr
•

Fritid & jaktbekledning
•

Telt, soveposer etc.

Velkommen til en hyggelig handel !

FOTOSERVICE AS
Fullsortiments fotoforretning
Digitalt fotolaboratorium
Egen villmark– og
fritidsavdelingavdeling
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Hvorfor gjør vi dugnad? Dette spørsmålet har nok noen og en hver av oss spurt seg selv.
For meg er dugnad i regi av AJFF Halden et middel til å tilrettelegge mulighetene til flere
og bedre naturopplevelser i Halden, til glede for medlemmene og allmennheten!
Dugnad i regi av AJFF kan være så mangt: Være mannskap på skytebanen, rydde trær og
busker langs et vassdrag, sprenge vekk oppgangshindrende terskler i en bekk, drive oppdrett av
fisken i vårt klekkeri, sette opp jakttårn i skogen, skrive søknader/brev, ha styreverv osv, osv.
Som dere skjønner, har AJFF Halden et hav av muligheter for at medlemmene kan gi sin
dugnadsinnsats. Nå nærmer jeg meg kjernen i dette innlegget. Hva skal vi med dugnad? Jo, vi
har visse felles mål som vi har lagt planer for i vår handlingsplan for året. Utvalgsmedlemmene
er levende engasjert i sine ”daglige” dugnader. De gjør en svært viktig og helt nødvendig
innsats for at vår forening skal kunne holde oppe den høye standarden vi har i AJFF Halden.
Uten deres innsats, ville mange av våre aktiviteter ikke vært mulig, eller kanskje være et svært
dårlige tilbud. Denne ”daglige” innsats gjelder i dag som dugnad for sesongkort for laksefiske i
Berby. Søker alle disse om sesongkort og de allerede har sin dugnadsdag, kan vi risikere å
komme i et stort underskudd på rettet dugnadsinnsats mot våre to elver som AJFF Halden har
tatt sitt ansvar for. For å få delta på elgjakta i vårt terreng, må søkerene til elgjaktdeltagelse

Dugnad, vår felles innsats for å oppnå de
naturopplevelsen?
Kjell-Roger Engh

delta på rettet dugnad på skytebanen i Svendsdalen. Her gjelder ikke annen ”daglig”
foreningsdugnad. Dette må til for å få avviklet skyteprøvene som det er krav om fra
myndighetene.
Det er gledelig å registrere igjen den store interessen for å få fiske laks i Berby, hele 79 søkere til
våre 60 sesongkort. Vi får håpe at det også blir solgt noen flere sesongkort for Tista i kommende
sesong. I fjor var elva preget av svært lite nedbør, og det ble da et dårlig fiske. Det ble registrert
en oppgang på nesten 200 fisk, men dessverre kom de fleste opp i elva etter at laksesesongen
var over. Tista har pr i dag ikke noen begrensning på antall sesongkort, og mange føler derfor
ikke noe press på å måtte bidra med dugnader. Dugnadsbehovet i år vil ligge på ca 5 - 600 t,
hvorav ca 250 er gjennomført pr. 1. mai.
Hvordan skulle det være mulig å få gjennomført laksefisket i Berby på en ordnet og tillitsfull måte
om vi ikke hadde et oppegående, ansvarlig elveutvalg? Utvalgsmedlemmene for Berbyelva har
selvfølgelig det privilegium at de får tildelt sesongkort for laksefiske automatisk.( min antagelse).
Kan hende at også klekkeriutvalget og elveutvalget for Tista skulle være like selvfølgelige?
Berbyutvalget har en vanskelig og krevende oppgave å løse hvert år. Dugnad fra medlemmene
blir derfor helt nødvendig for å nå målene utvalget har satt for kommende sesong. Min forundring
og spørsmål er i denne sammenheng: Hvorfor kun 3 dugnadsdager på våren? Hvorfor ikke
legge noen dager også til høsten? Det er også et tankekors at mange av våre ivrige laksefiskere
stiller kun til dugnad på en eller noen av disse tre dugnadsdagene i Berby, de andre 362 dagene
hører vi ikke et kvekk fra disse.
Med rettet dugnad mener jeg krav på at sesongkortsøker for laksefiske må minst ha en

dugnadsdag både i
Berby og ved Tista. Jeg
tror at dette må bli en
del av løsningen for at
AJFF Halden skal
makte å utvikle elvene
til det best mulige
laksefisketilbud for
både medlemmer og
allmennheten.
Oppgavene er mange,
og tilretteleggingen/
oppgaveløsningene blir
krevende for utvalgene.
Det felles løftet vi må
gjøre hvert år for disse to
vassdragene må derfor
planlegges nøye og da
burde det kanskje være
ett elveutvalg, og ikke to
som i dag?
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Jeg har via styret bedt
elveutvalget for Berby
komme med forslag til
nytt reglement for
utvelgelse av
medlemmer til
sesongkort for laksefiske
og som skal gjelde fra
sesongen i 2005. Jeg
håper at utvalget kan
komme med sitt forslag
innen 1. september.
Dugnadskravet må
kanskje økes til mer enn
1 dugnadsdag og at det
muligens bør dreie seg
om dugnad både i Berby
og ved Tista, altså en rettet dugnadsinnsats ut over den ”daglige” dugnaden vi tillitsvalgt/
utvalgsmedlemmer gjør.
Med dette innlegget har jeg forsøkt å rette søkelyset på både den store innsatsen mange gjør i den
”daglige” dugnaden og det felles løftet vi må gjøre hvert år for laksevassdragene i Halden.
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Olsen, Geir Atle
Lerdalveien 10, 1778 HALDEN
Tel:
69 18 68 49

Laksebørsen Berby 2004-06-13
NR:

DATO:

NAVN:

FISKESLAG:

VEKT:

LENGDE:

REDSKAP:

1

16:05.04

Endre Stensrud

Laks

12,5

101

Rapala

2

”

Freddy Iversen

Laks

7,25

88

Mark

3

”

Tommy Svendsen

Laks

7,1

84

Wobbler

4

“

Erik Birkeland

Laks

10,2

97

Mark

5

”

Rune Nilsson

Laks, SVINGEN

8,7

92

Sluk

6

17.05.04

Tony Andersen

Laks

9,1

93

Sluk

7

19.05.04

Geir Jensen

Laks

7,0

87

Mark

8

20.05.04

Morten Waldenstrøm

Laks

9,5

92

Wobbler

9

”

Morten Waldenstrøm

Laks

7,5

90

Wobbler

10

21.05.04

Christer Bjørnstad

Laks

5,5

81

Mark

11

22.05.04

Arild Martinsen

Laks

8,7

92

Flue

12

23.05.04

Rune Andersen

Laks

4,8

76

Sluk

13

26.05.04

Marius Bjørnstad

Laks

4,8

76

Mark

14

”

Erik Birkeland

Laks

5,2

77

Mark

15

28.05.04

Tommy Svendsen

Laks

5,8

80

Sluk

16

”

Erik Birkeland

Laks

5,2

77

Sluk

17

07.06.04

Harald Brekke

Laks

9,4

101

Rapala
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Odd
Auto Grillen A/S
Iddeveien 33
1769 Halden
Tlf: 69 18 44 96

Jan-Erik Rørmyr
Utfører malerarbeid

Vi utfører også
rydding og
bortkjøring av søppel
og alt annet
forefallende arbeid !
Jan-Erik Rørmyr
Hageveien 10
1791 Tistedal
Tel.: 69 19 02 88
Mob.: 926 67 416
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