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EVALUERINGSRAPPORT -  FISKECAMP FOR GEILO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE  2018  

Historikk                                                                                                                                                 
Det har vært en uttalt målsetting for Hol fjellstyre å bidra til rekruttering av nye jegere og 
fiskere for å ivareta ressursene i fjellet.  Etter en ide fra SNO-Hallingskarvet ble det startet et 
prosjekt i samarbeid med Hol ungdomsskole der en satte fokus på bruk av fjellørret til 
tradisjonell rakfisk i 2011.  Prosjektet knyttet til seg flere ressurspersoner og søkte samtidig 
Regionalt oppsynsutvalg (ROU) om støtte til prosjektet. Dette ble innvilget og siden Hol 
fjellstyre ikke har ansatt eget oppsynspersonell, men bevilger årlig støtte til  Hol fjelloppsyn 
for å få løst sine oppgaver, ble lokalt fjelloppsyn sammen med SNO en del av prosjektet. 

I 2018 skjedde det en endring ved at Regionalt oppsynsutvalg ikke lenger fant å kunne gi 
midler til slike prosjekt samtidig som SNO ble instruert til å avvikle sin veiledningstjeneste. 
Stor takk til  SNO-Hallingskarvet og Stastskog/Regionalt oppsynsutvalg for de årene de har 
bidratt. 

Ungdomsskolen som i mellomtiden har blitt slått sammen med barnetrinnet til  Geilo barne- 
og ungdomsskole (GBU), var interessert i å fortsette prosjektet som etter hvert har fått et 
fast opplegg ved Tjørngrovtjern (1101 moh) på Haugastøl der Geilo Jeger- og Fiskeforening 
med velvilje har stilt opp med båter og div. utstyr. 

Noen nøkkelpersoner har vært med helt fra begynnelsen. Dette gjelder spesielt Asle Gaustad 
Kvinlog som har fått omdisponere sin jobb i  Teknisk etat til ungdomsarbeider og tidligere 
leder i Hol fjellstyre, Jan Birger Furuseth, som har stått for alt vedr. rakfisk som blir lagt ned i 
felt. 

GBU – Fiskecamp,  2018.                                                                                                                          
I og med at ROU falt vekk, ble det søkt Norges fjellstyresamband om midler til rekrutterings-
tiltak, noe som ble etterkommet med tilsagn  tilnærmet lik søknadssum.                                   
Vedr. mannskap fikk vi signal om at  NJFF Buskerud v/ fagkonsulent Knut Johan Ruud, var 
interesert i å bidra på fiskecampen, noe vi var svært takknemlige  for. Han kom direkte fra 
Fagerli Leirskole,  stilte med fiskeutstyr og gav en hjelpende hånd vi satte stor pris på. 

8. trinn var delt i to der første gruppe ankom Haugastøl, 29. aug., ca kl 14. Etter en halvtimes 
mars opp til  «Lillevann»  ble leiren satt i stand med lavoer, bålpanne, telt. latrine(!) og skydd 
over bord og kar til måling, veiing, journalføring  og nedlegging av fisk.                                                                            
Hol fjelloppsyn v/ undertegnede som hadde hatt en forutgårnde time på skolen om 
prøvefiske og drift av fiskevann, organiserte garnutsetting.  
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Skolen stilte med nødvendig lærerpersonell og assistenter, og hadde ansvar for å «holde 
styr»  på elevene gjennom nattetimene.  
Værgudene spilte ikke helt på lag ankomstdagen, noe som førte til at en del elever kviet seg 
for å stikke hodet ut av teltduken.  Neste dag var det imidlertid strålende sol. Hele seks 
nasjoner var representert på trinnet.  Ikke alle var like vant med å ta del i friluftlivets gleder, 
ikke minst skapte det noen utfordringer å få robåtene på rett kurs. 
Det var stor spenning når garna skulle tas opp. Mot dalsiden der det går en liten utløpsbekk 
var det forholdsvis dårlig fangst til tross for at det ble brukt monofil garn med maskevidde 
fra 26 til 35 mm, noe som skulle fange opp aktuelle størrelseskatagorier. Derimot ble det  
riktid god fangst på nordsiden, der det renner en innløpsbekk, noe som indikerte at fisken 
forberedte seg på «det store» som skulle skje.  Sportsfisket ga imidlertid lite resultat, så for å 
berge rakfisken, var det nok nødvendig med garn.   
Så fulgte veing, måling, sløying inkl. en kikk på innvendige organer, bedømming av 
gytestadium, farge m.m.  Jan Birger forklarte og fikk lagt det meste i rakbutt med kyndige 
hender.  Deretter ble leiren pakket ned da neste gruppe skulle sette opp ny leir som en del 
av opplæringen.   

Gruppe nr 2 ankom på samme tid av dagen som foregående gruppe. Disse ble velsignet med 
et fantastisk vær under hele perioden og gjennomgikk det samme opplegget som første 
gruppe.  Totalt ble det tatt 17 kg fjellørret av god kvalitet. K-faktor varierte noe, men lå i 
gjennomsnitt over 1,0. 

Nå står avslutning av prosjektet igjen,  noe som vil skje på skolekjøkkenet med et 
rakfiskmåltid henimot jul. 

Økonomi    
Transportutgifter for elever, lærere og kommunalt ansatte er betalt av GBU. 
Timeforbruk og kjøregodtgjørsle for personell fra Hol fjelloppsyn er tatt over 
oppsynsbudsjett, generelt oppsyn/infoarbeid. Samme gjelder for møte, forberedelse og 
etterarbeid. Rapportskriving går på fjellstyresekretærens konto.                                                               
Medgått arbeid til nedlegging av rakfisk, instruksjon og tilrettelegging på skolekjøkkenet går 
på dugnad, samme med hjelp fra NJFF/Buskerud. 

I tillegg til ovenstånde kommer mat til elevgruppen, der hovedbestanddelen består av laks 
tilberedt på bål i aluminiumsfolie. Kostnaden er berammet, tilskudd friluftsmidler, med til 
sammen kr 5.474.   Resterende sum av tilsagnet, ble etter vurdering brukt til å kjøpe inn en 
ny lavo. 

Pengebruken samsvarer med  tilsvarende behov fjellstyret tidligere har fått dekket gjennom 
ROU prosjektet, der kostnad med fiskegarn er fullfinansisert, pluss en lavo som er innkjøpt 
tidligere.  Dette betyr at vi fremdeles må ut på lånemarkedet, da det er behov for minimum 
fire lavoer. 
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Forbruk mat, pluss ny lavo:  

Bilagsnummer Benevnelse    Beløp Kontonummer 
Vedlegg  1 Faktura Spar,  kvittering 1a-1b     3749,81  xxxx0607440 
Vedlegg  2 Spar, kvittering  2     1729,19  xxxx1079677  1) 

Vedlegg  3 Faktura, lavo/Friluftsmagasinet     3689,00  xxxx0622644 
Velegg   4 Utskrift fra fjellstyrets konto   
                         Sum totalt      9168,00  
1)    Refundert  utlegg/mat til gruppe 2.  

  

Med dette vil jeg få takke alle samarbeidspartnere  og håper at prosjektet vil fortsette i 
årene som kommer. 

 

        
  Bilder                                                                                             

                                                                                                                                                                    

                      

Foto: Laila Pauline Heggen                    Foto: Asle Gaustad  Kvinlog 
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Geilo, 17.10.2018  

       

      

                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                       


