
Årsmelding for Fiskeutvalget 2016 

Fiskeutvalget har i 2016 bestått av  

Formann: John Arne Rasmussen 

Nestformann: Lars Farbu 

Kasserer: Dagfinn Brækken  

Sekretær: Jim Nerdal 

Styremedlem: Rita Fjeldavli 

Styremedlem: Yngvar Teodorsen 

Styremedlem: Kjell Arve Albertsen 

 

Fiskeutvalget har hatt 5 møter i 2016 

 

Arrangement vi har hatt i 2016 
 

Prøvefiske i Vefsnavassdraget: 

Medlemmer i Vefsn JFF har deltatt på prøvefiske i  2016. Det har blitt fisket både i Vefsna, Fusta og 

Drevja.  Dette fisket har foregått i samarbeid med MON og Veterinærinstituttet V/Espen Holte. 

 

Fiskesommer: 

 Et vellykket fiskesommer arrangement ble avviklet på Tuvneset, Ømmervatn Lørdag 11.6. i et 

strålende vær. Arrangør var Fiskeutvalget i Vefsn jeger og fiskerforening. 

14 unger i alderen 4 til 13 år koste seg sammen med foreldre og besteforeldre på tuvneset. Ungene 

fikk hver sin fiskeveske, sluker og ei meitestang fra vjff. 

Det ble også holdt et foreldrefiskekurs med 4 voksne deltakere. De fikk litt praktisk innføring i 

hvordan de skulle lære ungene å fiske. 

Etter litt fisketrening var det tid for kaffe, brus og pølsegrilling. Dagen ble avsluttet med en liten 

fiskekonkuranse.  

Den ble vunnet av Benjamin Bakken som fikk en ørret på ca 500 gram.  

For dette arrangementet så innkasserte vi 3000 $ ( us dollar) fra Alcoa foundation, og tilskudd fra 

NJFF for å ha avholdt fiskesommer. 

 

Fluekastekurs: 

Helga 20. – 22. Mai arrangerte vi fluekastekurs for 13 ivrige fluefiskere mellom 12 og 70 år  

Sju deltakere på enhånds fluestang og seks på to hånds fluestang fikk innføring i fluefiskekunsten av 

dyktige instruktører. 

 Interessen for fluefiske er økende i Vefsnaregionen, og deltakerne kom fra Vefsn og Grane. Det gode 

været var med på å skape en trivelig sosial ramme, og rundt kaffebålet gikk fiskekraften livlig. Og 

gjennomgangstonen var at vi snart endelig kan stå i Vefsna igjen, med flu med krok i stedet for bare 

en ulltråd, sier Jim Nerdal som var en av deltakerne og han er også sentral i VM i sjøørretfiske som 

skal arrangeres igjen når elva åpner. 

Kurset gikk over tre dager med oppstart fredag ettermiddag på Skog like sør for Mosjøen. Det var 

begrenset med plass på kurset for at deltakerne skulle få individuell oppfølging. 

Instruktører var Kjell Arve Albertsen på to hånds stang og Rita Fjeldavli på enhånds stang. Begge 

representerer Vefsn JFF. 

 

 



Fluebindekveld: 

Vi hadde fluebindekveld med en av Norges beste fluebindere Marit Kronen den 25. juli. 

Her var det veldig få deltakere, og det skyldes nok at det var midt i ferien, men de få som kom fikk en 

meget givende og lærerik kveld. 

 

 

 

Handlingsplan for 2017 
# Prøvefisket fortsetter som tidligere etter anvisning fra fylkesmann, Veterinærinstituttet og MON     

# Nybegynnerkurs i fluebinding våren 2017                       

# Arrangere fluekastekurs for viderekommende 

# Arrangere " Camp villaks" i Vefsna. 

# Arrangere fluekastekvelder  

# Gjennomføre  arrangement fiskesommer  vår eller høst 

 

 

 

For fiskeutvalget               John Arne Rasmussen 

 

 

 

 


