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Lyseren 

Grunneierforening 
Resultater tiltaksplan 2013 

 Ikke gjennomført i 

2013: 

 Punktering av 

kanadagjessegg 

 Søke om flere skjulesteder 

for kreps 

 Økonomisk bidra til Svines 

Vel pga Vel’et ikke 

gjennomførte tiltak i 2013 

 

 

 Gjennomført i 2013: 

 Forvaltet fiskekortordningen 

 Vedlikeholdt informasjonstavler og merking av 

eksisterende skjær. Nye skjær er tiltak i 2014. 

 Vannprøver 

 Kvikksølvprøver. Kilos abbor over anbefalt nivå. 

Gjedde på ca 2,5 kg under anbefalt nivå. 

 Utlån av minkfeller. Kun 1 mink levert inn. 

 Fiskekonkurranser gjennomført. Gjedde på 11.8 kg 

vant. 

 Rensket opp/mudret Smalelvakanalen, se senere 

lysark. 

 Deltatt i referansegruppen vann- og avløpsprosjektet 

rundt Lyseren 

 Oppsynsturer. Hærverk på informasjonstavler og 

redningsbøyer. 
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Lyseren 

Grunneierforening Tiltaksplan 2014 

1) Forvalte fiskekortordningen, giroer går ut i 

løpet av mars. 

2) Vedlikehold og oppsyn informasjonstavler 

3) Vedlikeholde og merking av nye skjær, se 

neste lysark 

4) Vedlikehold og oppsyn redningsbøyer  

5) Vedlikeholde www.lysereninfo.no (1000-1100 

besøkende pr mnd) 

6) Ta vannprøver (kvikksølv annen hvert år, neste 

gang 2015) 

7) Delta i referansegruppe vedrørende vann- og 

avløpsprosjektet 

8) ”Aksjon mink”, se neste lysark 

9) Oppsynsturer og vaktordning for krepsing 

10) Punktering av kanadagåsegg våren 2014 

 

11. Fiskekonkurranser (sesong og 

dagskonkurranse 6. juli 2014) 

12. Renske opp/mudre 

Vøyentangenkanalen, se neste 

lysark 

13. Vurdere muligheter for å 

redusere sivvektsen, se neste 

lysark 

14. Bidra med økonomisk bidrag til 

ny Svines bru, se neste lysark 

15. Salg av kart og krus 

 

Følg med på www.lysereninfo.no 

 

 

 

http://www.lysereninfo.no/
http://www.lysereninfo.no/
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Grunneierforening 
Tiltaksplan 2014 fortsetter 

Nye tiltak i 2014 

 

1) Merking av nye skjær. Med bakgrunn i ny vannstand skal ”nye” skjær  merkes våren 2014.  

 

2) Økonomisk bidrag til ny bru ved Svines. Foreningen bidrar med 10% av kostnadene men 

ikke utover kr 15.000,-. 

 

3) Rensk opp/mudre Vøyentangenkanalen. Forrige mudring ble utført av foreningen i  2004. 

 

4) Aksjon ”mink”. Fortsetter å premiere fanget mink med kr 500,- pr. mink. Tiltaket evalueres i 

løpet av 2014.  Kontakt Bjørn Hoff for å levere inn fanget mink og motta premie. 

 

5) Vurdere mulighetene for å redusere sivvektsen. Innhente kostnadsoverslag over 

”sivslåmaskin” (leie eller anskaffe). Vurderingen utføres i 2014 og en eventuell anskaffelse eller leie 

legges fram i forbindelse med foreningens årsmøtet i februar 2015. 

  


