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Sak 1: Utvikling av fiskevatn i Lifjell. 

Notodden Jeger og Fisk fortalte om hvordan de jobber, og kom med noen gode eksempel på vellykket 
satsing. Lisleheradmarka er da det stedet som er gjort mest, og har ført til et stort løft for fisket i 
området. 

Lifjell Grunneigerlag ønsker å starte et samarbeid med Notodden Jeger og Fisk, og hyttevel i området 
for å bedre fiskekvaliteten på Lifjell. NJF anbefaler å starte med et eller to vann. Vi ble da enige om å 
starte på Gavlesjåvatnet og Reshjemvatnet, da disse ligger gunstig til geografisk i forhold til eventuelle 
brukere.  

NJF har dessverre ikke kapasitet til å drive fram prosjektet, og er avhengig av grunneiere og hyttevel.  
Ut i prosjektet blir Åge Jamtveit NJF sin kontakt mot grunneierlaget.  

Startfase for prosjektet:   

Vannprøve fra Gavlesjåvatnet, Nystulvatnet og Reshjemvatnet. Bør tas i vårflommen. 

 Ansvarlige: Erlend, Geir Olav og Sveinung.  

Prøvefiske i Gavlesjå og Reshjem i August / September. 3 netter, med utvalgt garnsett. Anund vil gjerne 
bruke noe av dette i undervisningen på videregående. Og da er det aktuelt at de tar imot fisk fra en 
natt med prøvefiske for analyse. 

Ansvarlige: Roar med mannskap fra grunneierne og hyttevel.  

Parallelt med dette, kan det gjerne settes ut storruse i Gavlesjåvatnet. NJF har tilgang på dette 
utstyret. Krever en del innsats, da det må tømmes et par ganger i uka. 

 

Vi er avhengige av å få med noen fra Hyttevelene for å få dette til. Jan Henrik tar dette videre til 
Himing Hyttevel, og Sveinung tar det opp med hytteeierne ved Reshjem. 

 

Grunneierlaget må være ansvarlige for å kontakte alle berørte grunneiere. 

 

 

 
 
Geir Olav (ref) 


