
Rapport fiskestellsutvalget i Vestre Balsfjord grunneierlag - Arbeidsåret 2022 
 
Fiskestellsutvalget har bestått av Nils Norvald Furumo (leder), Stian Hansen, Tor Arne Fagertun og 
Jørgen Bjørkli. 

Det har vært ett møte i fiskestellsutvalget i arbeidsåret 2022, hvor 3 saker ble behandlet. 
Fiskestellsutvalget har blitt invitert inn på to møter med styret i grunneierlaget i arbeidsåret. 

Vi hadde lånt boreriggen, og den ble hentet tilbake av et grunneierlag i Salangsdalen. Vi har spurt om å få 
kjøpe riggen, men det var ikke aktuelt. Det er besluttet å lage en ny ut fra mål av den gamle slik at vi vil 
ha utstyr for å lage hull i isen for kultiveringsfiske på vinteren. 

På Josefvatnet fisket Stian Hansen med ruser på sommeren, han tok ut ca 1500 stk i rusene og noe fisk på 
garn. Ellers ble det fisket lite fra resten av fiskestellsutvalget. Det er satt noe garn av de øvrige 
medlemmene i fiskestellsutvalget. 

Det er kjøpt inn materiell til å lage nye ruser, da de gamle rusene vi har er moden for utskifting. 

Det er registrert at det er en del innvollssnyltere på fisken, og da spesielt når den når en størrelse at den 
begynner å spise annen fisk. Dette er naturlig og vil gå i sykluser. For tiden er Josefvatnet inne i en 
periode med mye innvollssnyltere. Viktige grep for å hjelpe på situasjonen er å fjerne fisk med makk 
(dødfisk), og ikke kaste innvoller tilbake i vatnet.  

Vi annonserte garnfiske i juli. Det er satt begrensning i maskevidde på 22 mm, noe som gjør at fisk ned i 
1-1,5 hg går i garnet. Det var flere som fisket i garnfiskeperioden, men vi har ikke organisert en god 
løsning for fangstrapportering. Vi ser at også i 2022 ble det tatt abbor i vatnet, men vi har ikke inntrykk at 
det er en stor vekst i abborbestanden. 

Stian Hansen har tatt initiativ til en fiskekonkurranse på Josefvatnet i mars 2023. Fiskestellsutvalget og 
forhåpentligvis andre medlemmer i laget stiller på dugnad, og vi håper det blir et fint arrangement i regi av 
grunneierlaget. 

Andre oppgaver vi har gjennomført er kortkontroll. Vi har også kjørt opp ved til gapahukene ved 
Jarelvvatnet og Storvatnet i Middagsbukta, som besøkende kan benytte. 

Fiskestellsutvalget må for året som kommer jobbe med en god ordning med fangstrapportering både, samt 
organisere kultiveringsarbeid og gjennomføre kortkontroll. 

Fiskestellsutvalget oppfordrer folk til å delta på dugnadsjobben for kultivering av fiskeressursene i laget. 
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