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KREPSEFISKE I RØMUA I TIDLIGERE TIDER
Møtet ble holdt på Kauserud Mølle.

Først snakket Svein Holt litt om Kauserud Mølle spesielt og de andre møllene i
Ullensaker generelt. Kauserud Mølle var lik andre møller. I 1860-årene var det
minst 14 møller i Ullensaker og i 1920 var det 4 møller igjen: Kauserud, Ingier,
Kråkfoss og Risebro.
Kauserud Mølle hørte til gården Kauserud. Hans Larsen Wethal kjøpte gården
og mølla i 1890. Rømua hadde lite fall mot fossen som hadde et fall på 7 meter
og hadde også lite vann, så det måtte samles opp vann om natta. I 1771-72 var
det rettssak mellom Holt gård og Kauserud gård om vannføringa.
1812-14 var det mye vann i elva, så i 1814 ble det bygd forbygning ved fossen.
Malingen sluttet før 1970. Det ble rensa såkorn og tørka korn i mølla fram til
1993. Ønske fra forsamlingen om at Kauserud Mølle kunne fredes.
700 meter lenger ned elva er Holt-fossen med et fall på 14 meter. Idyllisk sted
og fin badeplass. Mølla der brant i 1889. Mølla hadde veldig stor produksjon.
Saga på Kauserud hadde en gammel sirkelsag. Den dekket området JessheimRød-Flakstad (Nes) til Sørum. Drifta sluttet seint i 1970-åra.
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Bjørg Ruud husker at det ble fisket kreps fram til hun var 12 år (på 20-tallet)
ved ”flåen” (kulp ved Holt-fossen). Det var kreps fra Lørdagsrud og helt ned til
Glomma. 31. august var det krepsefest med bl.a. folk fra Jegerforeningen.
Noen fra Oslo fikk disse åra sekkevis med kreps. Det ble brukt hov og lykter ved
krepsingen. Krepsen ble etter hvert borte. De siste ble tatt av gutter rett etter
krigen ved Slemdal.
Kjell Ruud har siden 1996 satt ut kreps i Rømua i bur i samarbeid med
Grunneierlaget. 3 ganger har krepsen dødd i burene pga. for liten vanntilførsel
og for varmt vann. I 2004 ble det satt ut 30 kg kreps, men har ikke fått kreps i
teinene. Prosjektet har til nå vært mislykket.
Svein Holt opplevde ål i Rømua på 50-tallet. Elva ble brukt til fløting – litt fra
Dronsrud, men spesielt fra Slemdal og nedover til Glomma.

