
GRENLAND SPORTSFISKERE

FISKESPORT
NR. 1 - 2019 • 47. ÅRGANG

STEINLE – Bjørg Aas forteller  06–07
LAKSEFLAKS – av Terje Christiansen  11

«IKKJE GLØYM TJENNA» av Nils Fredrik Foss  31–34



2

FISKESPORT

Organ for Grenland Sportsfiskere

Postboks 144, 3701 Skien

Trykk: 
ETN Grafisk

Opplag: 1.800 eksemplarer
Utgivelser: Fire utgaver per år

Forsidebilde: Morgan Hansen

FISKESPORT

Redaktør:
Kjell E. Høiby
tlf. 901 21 457
kerhoei@online.no

Journalister:
Alf Jensen
Terje Christiansen 
Torgeir Torgersen
Ove Johnsen
Olav Bøe
Unni Rui Hauge
Bjørg Aas
Hege Johnsen
Thomas Rønning

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød 
tlf. 414 62 400

Regnskap / distribusjon:
Finn Sigurdsen 
tlf. 936 85 053
fsigurds@online.no

GS-hjemmeside:
Dag Natedal
tlf 950 63 393 
web@g-s.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf. 951 37 718
medlemsarkiv@grenland-sportsfiskere.no

Frist for innsending av stoff til neste nummer:
15. juni 2019

Bjørn Erik Eik
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Hei alle sammen. Først og fremst vil jeg igjen 
takke for tilliten ved det å være leder for GS. Vi er 
en sunn forening med gode verdier og vi ønsker å 
skape fiskeglede for alle.

Det er slik at kampen mot «skjermer» er knallhard.
Det er ikke lett å få podene opp fra en varm sofa for en tur 
med gummistøvler i våte myrer. Uten garanti for fisk. De fleste 
av oss vet og kjenner gleden ved det å få fisk. Kjenne røsk 
i stanga. Mange av oss har også sett den enorme gleden i 
ansiktet til barna våre når dette skjer. HVORDAN skal vi klare 
og formidle dette til unge i dag? La dette være en oppgave 
for i år.

Av de store tinga som har skjedd siden sist så må vi vel 
nevne Svanstul. Her har GS vært så heldig at grunneier Guri 
Sunde ønsket at vi skulle få muligheten til å kjøpe hennes 
del i Svanstul Skog. Dette er en seterrett som inneholder 
fiskeretten og en seterbu på Svanstul. Praktisk så er det 
ingen forskjell for medlemmene våre. Alt blir som før.

Utvalgene jobber med sine planer for sesongen. Hyttene blir 
leid ut jevnt og trutt og de trenger ved. Dette jobbes det med 
på GS-Huset slik at det kan kjøres opp til de hyttene som har 
behov for det. Noen hytter og uthus trenger også måking av 
tak på grunn av mye snø.

«Fiskesport» får mye skryt, og litt ekstra skal de også få av 
meg. De leverer et flott blad og nå har de jammen klart å 
få med 3 damer i redaksjonen. Dette kan de være stolte 
av og kanskje vi menn får se ting fra en litt annen vinkel. 
Velkommen skal de være.

Telemark Settefisk AS er på det nærmeste ferdig med sitt 
flotte nybygg. Det har vært en stor investering som vi vil få 
stor nytte av i fremtiden. Dette gjør jobben til Tor enklere, 
samtidig som vi er forberedt på nye krav i en bransje med 
stort fokus på miljø. Alt blir nå samlet på ett sted og vi får et 
topp moderne anlegg.

Jeg håper alle våre medlemmer bruker tilbudene våre og 
hjelper til med informasjon til andre om hvor fine områder vi 
har. Respekterer hverandre, våre regler ved fiske og på våre 
hytter, slik at alle trives der de ferdes. La alle finne stedet slik 
du selv ønsker å finne det.

Så vil jeg takke alle som gikk ut av sine verv og ønske de nye 
velkommen. Det er alle dere som gjør Grenland Sportsfiskere 
til det vi er. Noe vi alle kan være stolte av.

Med ønske om en fin vår  
og skitt fiske!

Godt Nytt År!
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Når våren jager 

bort vinteren er 

det godt å være 

sports fisker

For en aldeles vidunderlig tid 
vi nå står foran. Termometeret 
viser plussgrader, hestehoven 
tvinger seg fram mellom 
smeltende snøklatter og isen 
brytes opp i elver og vann. 
Varmedressen kan henges 
opp for siste gang på lenge og 
pilkeutstyret plasseres lengst 
inne i kottet.

I GS begynner oppsyns menn og 
kvinner å forberede hyttene våre 
for en ny sesong. Og hva er vel 
bedre enn å grunne over hvilken 
flue som bør henge i enden av 
snøret, eller om en simpelthen 
skal ro en tur med spinner`n.

Nytt av året er garnfiske i 
Ørjevatn og Bustul. Maksimalt 
fem garn med største maskevidde 
26 omfar er tillatt. Så SKAL 
man telle antall fisk og fylle ut 
fangstskjema, noe jeg håper at 
våre medlemmer gjør med omhu. 
Når vi først går til slike drastiske 
skritt så er det absolutt å forvente 

at folk følger de respektive lover 
og regler som gjelder rundt dette. 
Dette er å regne som tynnfiske, 
men også som ren matauke for 
de som ønsker å prøve seg. Så 
håper jeg at folk tar med seg 
garna hjem igjen slik at vi slipper 
å rydde opp. Å la garn stå ute i 
vannet uten å gidde å hente dem 
er en vederstyggelighet, så la oss 
slippe å oppleve slikt!

Jeg vil også berømme Bjørg 
Aas for at hun tar jobben som 
oppsynskvinne på Ørjebu. 
Den dama er tøff! Vi har heller 
aldri tidligere hatt en kvinnelig 
hytteformann, så dette er svært 
gledelig.

Redaksjonen i «Fiskesport» jobber 
videre i det samme sporet som 
foregående år. Thomas Rønning 
er en ny ressurs i vårt utvalg og 
har allerede i dette nummer et 
flott bidrag til leselystne. Vi har 
allerede avholdt redaksjonsmøte 
og lagt en mal for hvordan vi 

ønsker å jobbe videre med bladet. 
I skrivende stund ser det ut til at 
alt blir som før også her. Det er 
lite nytte i å forandre på noe som 
fungerer helt utmerket. Jeg vil 
fortsatt oppfordre folk til å sende 
inn historier, bilder og bidrag. 
Takhøyden er høy her hos oss og 
vi ønsker at hver enkelt skal få 
være med å prege bladet. Husk 
at det også er «litt ditt».

Vær stolte av medlemskapet og 
husk hvem du representerer i 
skog og mark. Del din erfaring og 
rettled de som trenger gode råd 
og veivalg. Med dette så ønsker 
jeg dere alle en super påske og 
forsommer. 

Skitt fiske! 

av Kjell. E. Høiby 
Redaktør, Fiskesport
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Møt opp til hyggelig samvær med andre GS-medlemmer og familier!

Seniorgruppa i GS arrangerer Familiedag også i år!

Konkurranser / natursti for voksne og leker for barn – premie til alle barna.

Det vil bli servert ertesuppe, pølser, brus og kaffe.

Oppmøte/påmelding fra kl. 10:00, start kl. 11:00 (ingen startkontigent).

FAMILIEDAG 
på Modammen torsdag 30. mai

Bertel O. Steen Telemark, Bedriftsveien 120, 3735 Skien,
35 50 90 00, www.telemark.bos.no

Forbruksverdier NEDC 2.0; Forbruk blandet kjøring 0,17l/mil. Co2 44g/km. Elektrisk rekkevidde inntil 52 km.
Forbruksverdier WLTP; Forbruk blandet kjøring 0,6l/mil Co2 44g/km. Elektrisk rekkevidde inntil 45 km. Pris inkl. lev. Oslo. Forbehold om trykkfeil. Importør: Bertel O. Steen AS. www.mercedes-benz.no

Samme smarte bilen. Bare raskere.

Kanskje den mest avanserte bilen noensinne, sa vi da vi lanserte nye E-Klasse. Det mener vi fortsatt. Og som ladbar
stasjonsvogn er bilen raskere enn noensinne. Den nye elektriske motoren bidrar til en totaleffekt på over 300 hk, eller
sagt med andre ord: fra 0-100 på 6 sekunder. I tillegg får du en ren, elektrisk rekkevidde på inntil 52 km og et
overraskende lavt forbruk. Nye E-Klasse stasjonsvogn plug-in hybrid kan også leveres med hengerfeste. Fra kr 618.900,-.

Intelligent plug-in hybrid

Nye E-Klasse stasjonsvogn plug-in hybrid.

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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Tirsdag 7. mai kl 19.00 
Medlemsmøte – hovedforeningen. 
Jakt og fjellsport forteller om nyheter  
på fiske og villmarksutstyr.

Tirsdag 4. juni kl 19.00 
Medlemsmøte – hovedforeningen.

Tirsdag 3. september kl 19.00 
Medlemsmøte – hovedforeningen.

Medlemsmøtene holdes i Gjerpen Menighetshus, Håvundveien 11, 3719 Skien (ved Gjerpen Sykehjem). 
Det er salg av kaffe, mineralvann og wienerbrød – samt loddsalg

Skien Fritidspark har sagt «med 
forbehold» om kampendringer når  
vi har kastetreninger.

GS-huset har adresse ved  
Luksefjellveien 839b, 3721 Skien.

Gjerpen Menighetshus har adresse 
Håvundveien 11, 3719 Skien.

I forkant av aktivitets kveldene vil dere 
motta, pr. epost, mer detaljer om hva  
som skal skje der det er nødvendig.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme,  
så følg med på epost eller  
www.grenland-sportsfiskere.no/
fluegruppa.php

Terje Christiansen, tlf 977 61 797 eller 
fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

HVA SKJER?

Fiskekonkurransen i Slettevannselva:  
Fra 1. mai til 1. november, lengste fisk vinner! Ta mål 
og bilde av fisken før du setter den ut igjen. Alle som 
leverer fangstmelding er med på trekning av flott 
premie! (for medlemmer av Fluegruppa).

Følgende utføres i Slettevannselva: Tynnefiske med 
teiner skal i gang igjen. Rydding av vegetasjon (i 
hovedsak holde nede områder vi har ryddet).
Kastebrygger Slettevannet: Montering av lengdemål, 
klargjøre brygga osv

FLUEGRUPPA TERMINLISTE VÅR/SOMMER 2019
25. april

Sjøørret-tur, kveldstur (værforbehold).  
Avreise kl. 17:30 parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

02. mai
Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).  
Avreise kl. 17:30 parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

07. mai Medlemsmøte – hovedforeningen kl. 19:00 Gjerpen Menighetshus

09. mai
Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).  
Avreise kl. 17:30 parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

13. mai
Hardy – demo, Tom Rygh, kl. 17:30  
Her får vi mulighet til å prøve nyheter fra Hardy.

Kulten

23. mai
Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).  
Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

30. mai GS Familiedag, oppmøte fra kl. 10:00, start kl. 11:00 Modammen

04. juni Medlemsmøte – hovedforeningen  kl. 19:00 Gjerpen Menighetshus

13. juni
Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).  
Avreise kl. 17:30 parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

20. juni
Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).  
Avreise kl. 17:30 parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

mailto:fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no
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STEINLE
Det dukker stadig opp ‘må-besøke’-steder. 
Sauheradfjella er jo enestående i den forbindelse…

Tekst og foto: Bjørg Aas
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Jeg har noen venner som er godt kjent i området, 
og råder meg til å holde meg unna noen plasser. 
Sondalsmarka er et område jeg ikke bør utforske 
alene, sies det. For mange år siden gikk det en 
blåmerket sti fra Godal-Finnvollen-Steinle- Kroktjern- 
Sondalstjern- Rønningslia og tilbake til Godal. Den 
er ikke merket lenger, men det var vel verdt å prøve. 
Med kart og kompass burde det gå. Kontaktvennen 
hadde gått der tre uker før meg, og forklarte nøye 
hvor jeg skulle gå. 

Parkerte ved Godal, gikk veien inn til Finnvollvannet, 
over dammen, og fortsatte langs vannet. Et sted var 
det skilt til Rønningslia, men jeg fortsatte rett fram. 
Enda et godt stykke. Det var greit å gå etter en dårlig 
sti, som tilslutt forsvant i høye bregner og gras. Jeg 
visste at jeg nesten måtte forbi dalføret før jeg begynte 
å gå oppover. Her og der var det knekte bregner og 
nedtråkket gras, altså burde jeg være på rett vei. 
Så, etter et stykke veldig bløt skogsbunn, fant jeg en 
gammel sti/tråkk som begynte å stige. Jeg pustet lettet 
ut. Den var lett å følge. Temmelig bratt, men her hadde 
kløvhesten gått , da skulle vel jeg også greie det. Dette 
var tidligere  bjønnetrakter, og jeg kjente bjønnen pustet 
meg i nakken flere steder. En slags heller med en hule 
langs stien, var nok et bjønnehi. En rødstrupe fulgte 
meg et stykke, forundret over dette kvinnemennesket 
som hadde forvillet seg i denne ulendte dalen. Noen 
graner hadde veltet over stien, men de var saget over 
så jeg kunne komme frem. Turt, en høy plante med 
lillablå blomster var bjønnefavoritt, men også kuene 
likte denne, til stor fortvilelse for budeiene. Her var det 
mye av den. Noen meterhøye hvite soleier ga farge i alt 
det grønne. Mange forskjellige tjukesopp fant jeg også, 
og har aldri sett de så store som her. 

Dalen var temmelig trang, så det var umulig å gå feil, 
selv om stien stedvis var borte. Tretåspetten hadde 
pyntet noen gamle graner med sine ringer i barken. 
Endelig kunne jeg skimte Steinlevannet. Noen digre 
elgspor i gras og gjørme vitnet om at jeg hadde 
storoksen foran meg. Jeg så den aldri. Setervollen kom 
tilsyne, og det var tid for niste og kaffe. 

«Steinledalen kommer egentlig ingensteds fra og 
fører ingensteds hen – glemt av skogsvandrerne og 
visket ut av stinettet», står det i Magne Kortners bok 
om Sauheradfjella – der alle stier møtes. Jeg hadde 
også lest at langs denne bratte seterveien, hendte 
det at kløva datt av hesten, og ost og annet forsvant 
nedover ura. Det var nok veldig synd. Ost og smør fra 
denne setra var nemlig kjent for å være ekstra godt. 
Området rundt her var frodig og god for buskapen. Det 
finnes dokumentasjon fra stedet tilbake til  1759. Da 
var det ekstra vemodig å skue ut over setervollen nå, 
der alle hus var borte. Bare noen råtne stokker vitnet 
om tidligere seterbuer, opptil seks i tallet, står det. Men 
både bjønnehistorier og kjærlighetshistorier finnes 
herfra. Jeg hørte huldrelokken, og kubjellene sang i 
den mørke skogen som nå omkranset vannet. 

Det vaket bra , men ikke de store plaska. Skyene ble 
mørkere, og jeg måtte bruke fornuften, og gå tilbake 
der jeg kom fra. Regn og tåke i dette området var det 
nok best å holde seg unna. Det var greit å gå ned lia 
til Finnvollvannet, og tilbake til dammen. Noen molter 
plukket jeg med meg. 

En fin tur i naturnvernområdet. Den kan anbefales. 
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Mitt stille vann
Foto: Ine Therese Realfsen, Thomas Rønning 
Tekst: Thomas Rønning

Vi har vel alle ett stille vann. 
Det vil si, er dere som meg, 
har dere antagligvis flere. 
Disse vannene som av en 
eller annen grunn har et 
eller annet tiltalende ved 
seg. Man kan lengte seg 
syk på disse under de harde 
vintermånedene, men når 
de endelig dukker opp igjen 
etter en stram vinter, er det 
nesten som en berusende 
forelskelse når man møtes 
igjen. 

Stodalstjenn er absolutt ett av 
mine stille vann. Dette vannet, 
som av mange feilaktig 
omtales som Stordalstjenn, 
besøkte jeg første gang for 
en 15 års tid siden. Og med 
en nydelig sommerdag, og 
en 750 g ørrett på kroken var 
grunnstenen lagt for ett langt 
forhold. 

Vannet ligger innbydende 
til langs veien til Blokkvann 
og er lett å finne. Ta inn ved 
Grønnsjø mot Horta-området 
og følg så bare veien rett frem 
(uten å ta til Horta) til du får 
ett vann på venstre side. 

Venstresiden av vannet er 
farbart med ett par flotte 
utkastplasser og det er 
en flott liten bålplass/
oppholdsplass ca 100 m fra 
veien. Skal man fiske på hele 
vannet må man leie båten 
som følger med vannet. Etter 
å ha fisket mye her så kan jeg 
si at snittstørrelsen er relativt 
høy og kvaliteten på fisken 
er super. Dog er den ikke lett 
å fange selv om det vaker 
ganske bra på vannet. Det er 
også observert relativt stor 
fisk i vannet og da spesielt 
på høyre side av vannet hvor 
man kun kommer til med båt. 

For bærinteresserte er det 
meget godt med blåbær i 
området, og nesten ingenting 
slår vel følelsen man får på 
en solfylt dag, når man kan 
fiske og spise blåbær om 
hverandre. 

Jeg må også fortelle om en 
spesiell hendelse jeg hadde 
her med guttungen for noen 
år tilbake. Han var på denne 
tiden veldig opptatt av alt 
som kunne fly, og under en av 
turene til Stodalstjenn hørte 
jeg helikopterdur i det fjerne. 
Jeg sa til guttungen at hadde 
vi flaks ville helikopteret 
komme i nærheten av oss 
så vi kunne se det, og se det 
skulle vi jammen meg få. Etter 
kort tid dukket helikopteret 
opp, kun ett par meter over 
trærne, og fløy rett over hodet 
på meg og guttungen. Det 
«styrtet» inn mot fjellet på 
andre siden før det plutselig 

dro opp og vippet over fjellet 
på motsatt side. Nå har jeg 
jo avtjent min verneplikt og 
kjente igjen flygingen som 
taktisk flyging, men jeg må 
si jeg stusset over at det ble 
gjennomført der. Uansett, en 
artig opplevelse for far og 
sønn. 

Det er også ett blikkskur ett 
stykke opp på venstresiden 
av vannet. Det er fallferdig 
og bærer preg av å ha 
stått der lenge. Har prøvd 
å forhøre meg om dette 
skjulet og hørt alt fra at det 
er brukt av skogsarbeidere, 
jegere eller Elg-Johansen, til 
at det er fra krigens dager. 
Har du noen opplysninger 
om hva dette skjulet ble 
brukt til er jeg interessert i 
informasjon. Ta eventuelt 
kontakt med Fiskesport for 
videreformidling.
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En fantastisk 
høstuke på Ørjebu

Jeg har mer enn en gang oppfordret våre medlemmer til å bruke hyttene 
selv om man ikke nødvendigvis skal fiske. I min verden er det vidunderlig 
å bare reise opp på heia med fotoutstyr og en god bok – kanskje ta med 
noen en er glad i. 

Høsten 2018 var denne gjengen og 
jeg en uke på Ørjebu. For meg har 
denne hytta betydd enormt mye.

Her har jeg både ledd og grått mine 
modige tårer. Når jeg har vervet 
ett nytt medlem, så er det ofte hit 
jeg råder dem til å reise. Historiene 
er mange og lange, og hadde 
denne hytta hatt en egen stemme 
så ville den fortalt den som lyttet 
en nærmest evigvarende saga av 
minner. I elva nedenfor hytta trasket 
jeg rundt som guttunge mens 
småørreten herjet med marken 
min. Jeg lærte å kjenne mange av 
«de gamle hedersmenn» som Einar 
Doksrød og Kåre Kiise, bare for å 
nevne et par.

Denne høsten fikk jeg dele denne 
jaktuken med min sønn og min 
nære venn Sverre og hans to 
sønner.

Vi har blitt en fast gjeng på disse 
turene og vi har en felles forståelse 
av dette sterke vennskapet og hva 
det betyr for oss alle. Her løfter vi 
hverandres bører og deler gledene 
sammen. I voksen alder er det helt 
spesielt å kunne dele erfaringer 
og tråkke opp gamle stier med 
sine egne barn og beste venner. 
Jeg kan på det sterkeste anbefale 
å bruke disse mulighetene som 
vi bidrar med i GS også utenfor 
fiskesesongen.

Tekst/foto: Kjell E. Høiby Karl Jørgen er 
klar for en lang 
dag i skauen…

Det mest originale som noensinne har blitt sagt på 
Ørjebu - Jeg skal bare ut og bytte drivknute.....

Fra venstre: Karl Jørgen Høiby Karlsen, Ronny Sundby, 
Stian Solberg Steen, Sverre Solberg.

Sannsynligvis det sunneste Ronny spiste på den turen…

Sverre henter vann og koker kaffe til gutta. Alltid like blid..
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Bjørg AAs

Hvor lenge har du vært medlem i GS?

- Ikke sikker. Tror det er tre-fire år. 
Faren min var medlem og jeg husker 
”Fiskesport” kom hjem til oss. Men, ja….  
Er nok en fersking.

Foretrekker du ferskvann eller sjøen når 
du skal fiske?

- Ferskvann! Jeg er født og oppvokst ved 
skauen.

Hvilken hytte besøker du oftest?

- Har ikke vært på så mange, men 
Grantjønn ved Eiangen liker jeg godt.

Har du noe favorittvann?

- Har ikke fiska i så mange vann, men det 
har vel mest blitt i Grantjønn.

Hva slags fiskeutstyr foretrekker du?

- Sluk og mark. 

Hva har du alltid med på tur?

- Mat, kaffe og fotoapparat. Og så 
fiskestang, markboks og sluk.

Hvor stor er rekordfisken din?

- Har vel aldri målt eller veid fisken. 
Tenker det er på ca. 400 gram. Men jeg 
tenker at det vil være en skuffelse hver 
gang, dersom jeg veide fisken!

Benytter du deg av våre områder til annet 
enn fisketurer?

- Går på tur hele tida. Jeg er masse på tur 
både til hytter og i terrenget.

Hva er ditt beste fiskeminne?

- Det ene må være en tur til fiske i Nord-
Norge for mange år siden. Fisken i sjøen 
var så stor at snøret på snella måtte 
skiftes til et tykkere for å få opp fisken. 
Det andre var fisking på Lona for lenge 
siden. Far kasta ”hver gang” sluken i et 
tre på andre siden av vannet.

Hvis du kunne, hva ville du forandre i GS?

- Det vet jeg ikke. Jeg er veldig fornøyd 
med GS som det er!

10
KJAPPE Denne gangen er turen kommet til Bjørg Aas. 

Bjørg er et aktivt friluftmenneske og er en av 
tre damer som yter vesentlige bidrag til å få 
utgitt ”Fiskesport”. Fra årsmøtet 2019 er hun 

også medlem av hytteutvalget.Intervju og foto: Torgeir Torgersen 

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

ulf@ent-solbakken.no 

NYBYGG - TILBYGG - RESTAURERING - TERMOGRAFERING
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Laksen når ikke disse 
områdene før et stykke 
utpå sommeren – og i 
august / september er de 
fleste laksene «på plass» 
i elva. Men, for all del – 
prøv fisket så fort laksen 
har begynt å gå i trappa 
på Skotfoss!

Selv har jeg ikke fisket 
systematisk etter laks 
før fjorårets sesong – 
laksene jeg har fått er 
kun «bifangst» under 
ørretfiske. Kun en laks, 

pr sesong,  de tre siste 
årene er ikke formiddabel 
fangst, men når en tar 
laks på 4,85 kg, 3,25 
kg og 2,35 kg på lett 
enhånds flueutstyr er 
det lett å huske disse 
fangstene... særlig laksen 
på 2,35 kg som tok ei 
lita vårfluepuppe på 
krok 14 og med 0,17mm 
fortomsspiss – den beit 
på da jeg løftet flua for 
nytt kast rett utenfor beina 
mine!

Har i mange år hatt 
ei kraftig to-hånds 
fluestang for laksefiske, 
men delvis på grunn av 
ryggproblemer har jeg 
ikke brukt dette kraftige 
utstyret. Så, i fjor kjøpte 
jeg meg ei lett tohånds-
stang – og, nå skulle flere 
lakser til pers... men, det 
ble ikke tatt noen laks på 
dette utstyret. Allikevel 
– det var nære på, jeg 
mistet to laks og hadde 
slag på flua! Så, det spørs 
om jeg ikke er «ødelagt». 

I kommende sesong 
blir nok laksefiske mer 
prioritert. Det er noe med 
det vanvittige røsket og 
kreftene som settes i sving 
når laksen tar...

PS: Husk fiskekort, 
fiskeravgift og respekter 
fredningssoner og -tider!

Tekst og foto:  
Terje Christiansen

LAKSEFLAKS
– EN LAKS I SESONGEN...

Over: I Tinnåa på Notodden kan du fiske laks! 
Til høyre: 2,35 kg laks!

Oppstrøms Skotfoss – fra Norsjø og 

oppover vassdraget, er det muligheter 

for å fiske laks. Etter at laksen har 

forsert trappa på Skotfoss har den 

fri vei til Bøelva, Tinnåa og Heddøla. 

At det er enkelte strekninger som er 

fint for fluefiske også, er kanskje ikke 

mange klar over...
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FISKE I FARELVA
Som medlem i GS er det også mulig å fiske i Farelva, på sydvestsiden (Åfoss-
siden) fra Kampekastet og opp til kraftstasjon på Skotfoss. Fisket er tillatt med 
båt, og fra land, frem til midten (midtålen)  av elva – se kartet!

All fiske utenfor vår sone er IKKE tillatt uten 
fiskekort i Skienselva Elveeierlag (dags- eller 
sesongkort ,Skienselva.no), og i tillegg må du 
ha betalt Fiskeravgift da det er laks og sjøørret 
i Farelva (fiskeravgift.miljodirektoratet.no). 
Forøvrig gjelder egne fiskeregler på Skotfoss (se 
grenland-sportsfiskere.no, våre fiskeregler).

Det er mye bratt terreng langs elva, men enkelte 
plasser er det fint å fiske fra land, og ved Hentia 
er det mulig å vade. Lettest adkomst er å gå 
«Åfoss-stien» fra Ramberget, der er det også 
gode parkeringsmuligheter.

Båt kan settes ut ved brannstasjon i Skien -og 
ved Nedre Bærøa, Grøtsund, er det mulighet for 
å sette ut kano, kajakk eller lette båter.

Prøv «fiskelykken» i Farelva – her er abbor, sik, 
sørv, krøkle, gjedde, ørret, sjøørret og laks!

Og, jeg anbefaler å kjøpe fiskekort for hele elva 
– litt av et «nærvann» med mulighet for stor fisk...

Tekst og foto:  
Terje Christiansen
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Gimsøy 
Blomster

Gråtenvegen 26
3732 Skien

Tlf. 35 52 62 68

GRUNN- OG UTOMHUSARBEID 

STIG SELANDER, VOLDSVEGEN 608, 3739 SKIEN

God Jul og Godt Nytt År 
til alle våre kunder

firmapost@maskintjenester.no
993 04 063 / 971 94 100
maskintjenester.no

E-POST
MOBIL

WEB

GRUNN- OG UTOMHUSARBEID 
post@maskintjenester.no

maskintjenester.no

993 04 063

Fisket på GS-medlemskap er tillatt fra den store høyspentmasten og oppstrøms.



 Oslo - Sandefjord - Skien - Bergen 

www.kranringen.no

Tlf. 4000 5726

SOLID GRUNNLAG FOR TRYGGE LØFT

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

På ”Dammane” ble det for et par 
år siden funnet en håndlaget 
kniv i en vader, trolig etter 
rognfangst. Ingen har spurt etter 
den, og kniven har initialer både 
på knivblad og slire. Om noen 
skulle kjenne den igjen, kan 
man henvende seg til Tor på 
settefiskanlegget.

Torgeir T.

SAVNER DU  
EN KNIV?

Det er nå en ny møteplass for våre 
medlemmer på settefiskanlegget 
på Eriksrød. Hver onsdag i 
vinterhalvåret er det kafé mellom 
kl. 10.00 og 14.00 for medlemmene 
i GS. Tiltaket er åpent for alle 
medlemmer og det serveres kaffe 
og vafler.

Det har til nå vært mange av de 
samme ansiktene, men alle ønskes 
velkommen. 

Tiltaket erstatter forsøket med 
lørdagskafe på ”Huset”, som 
dessverre kokte bort…

Vi oppfordrer alle som kan til å ta 
turen innom, og dersom du ikke har 
sett settefiskanlegget er det god 
anledning til det også, ved siden av 
litt ”fiskeprat” over kaffen.

Tekst: Torgeir T.    
Foto: Tor Aschem

KAFFE OG VAFLER HVER ONSDAG I 
VINTERHALVÅRET PÅ ”DAMMANE”
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Storrtjønna ligger på Sauheradfjellas vestre del. Det finnes ingen 
enkel veg hit, men du finner frem fra parkeringsplassen på Svanstul. 
Derfra går du i ca. 4 km. Vannet har tilløp fra Sandtjønn og Tvilingane 
mens utløpet renner ut i Tvitjønna. 

Her er det forholdsvis lett lende og varierende 
myr og sandbunn. Navnet har opphav fra 
storrbeltet rundt deler av tjønna. Vannet ligger 
707 m.o.h. og er på omtrent 8 mål. Her er det 
ørret og noen er faktisk ganske fine. Det er gjerne 
fisk som har sluppet seg ut fra Sandtjønn. Beste 
fisketid er 10/6 – 10/7 med flue. Ellers fungerer 
mark og spinner ganske bra.

Området er vakkert og relativt høytliggende med 
mange fiskevann i nærheten. Hele området er 
vernet. Mange tror at vannet heter «Stortønn», 
men det er feil.

Gordon.

GRENLAND SPORTSFISKERE

Foto: Gordon.

STORRTJØNNA
ETT AV VÅRE VANN



16

FISKESPORT

KASTENYTT Tekst og foto: Terje Christiansen

5#CUP sesongen er  
over, og siste stevne  
ble arrangert av 
Fluegruppa i Skien 
Fritidspark 16. februar.

Av våre GS-medlemmer tok Mikael 
Blomberg 3.plass i «Ørret lengde» 
med et kast på 35,54m. Kun 25cm 
bak vinner Jan Vidar Josephsen – 
så her var det tett i toppen! Bjørn 
Knutslid tok 5.plassen og Gari Aikio 
9.plass i samme øvelse.

I «Ørret presisjon» kastet Mikael 
Blomberg 52poeng, og Terje 
Christiansen 51poeng, som resulterte 
i en 6.- og 7.plass. Vinner var «som 
vanlig» Gard Thompson med 
72poeng – ikke uten grunn at han tok 
sølvmedalje i VM siste år...

Det var også innlagt øvelsene  
«Øvelse 1 flue presisjon» og «Haspel 
Arenberg» i Casting. Flere utøvere 
deltok i disse øvelsene for 1.gang – 
det var sterke prestasjoner av Mikael 
Blomberg og Kjetil B.Mathisen.

Takk til dere som stilte opp for å 
gjennomføre arrangementet!

Se www.castingforbundet.no for 
resultater og rankinglister.

Tekst og foto: Terje Christiansen

Trond Knapp Haraldsen er meget dyktig i «Haspel Arenberg».

Kjetil B.Mathisen treffer blinken i «Flue presisjon – casting».

Seierspallen «Ørret lengde», fra venstre på pallen: Steinar Røstad, 
Jan Vidar Josephsen og Mikael Blomberg. På gulvet: President i 
Castingforbundet, Terje Slydahl og Generalsekretær Thorgeir Gustavsen.
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Ruben Alexander Pettersen holdt  
spennende foredrag om kalking,  
PH-verdier og aluminium i fiskevann

Mange av våre medlemmer 
møtte opp for å høre hva Ruben 
A. Pettersen hadde å si om dette 
brennaktuelle temaet etter at 
vi tidligere hadde besøk av Per 
Ø. Gustavsen som doserte over 
samme tema. 

Det er ingen stor hemmelighet at 
disse to er noe uenige i forhold til 
hvorvidt det bør kalkes, hvor mye 
det bør kalkes og likeledes hvilke 
skadevirkninger høye PH-verdier 
har på våre respektive fiskevann.

Ruben A. Pettersen har lang 
fartstid i NIBIO – Norsk Institutt For 
Bioøkonomi. Han har også arbeidet 
for NIVA, Veterinærinstituttet og 
Norges Jeger og Fisk. Han regnes 
som en av de store kapasitetene 
på sitt fagområde og det var 
mange som fikk stille han relevante 
spørsmål om dette temaet. 

Han var klar på at det i realiteten 
var aluminium som var fiskedreper 
nummer en. Han kritiserte måten 
vannprøver i dag tas på, siden dette 
i hovedsak skjer ute i vann og ikke i 
bekker. Det kan være enorme avvik 
dersom man sammenligner, fortalte 
Pettersen. Han påpekte også at 
høy PH gir mindre aluminium som 
dreper fisk ved å ødelegge gjellene. 
Han viste også til at dårlige forhold 
i bekkene gjør at gytefisk, gjerne 
de som gyter for andre gang, 
ikke orker å slite seg opp elva, 
tilbake til gyteplassen. Dette fører 
til småfallen fisk og det som på 
folkemunne kalles «tusenbrødre». 
Han vektla også at det er svært 
viktig med mangfold der man setter 
ut egenprodusert eller kjøpt fisk. 

Tekst/foto: Kjell E. Høiby

Mogen 83 cm

Argehovd 71 cm

Gjuvsjaa 50 cm

Skarbu 39 cm

Dargesjaa 69 cm

Hansbu 67 cm

Rotstøl 77 cm

Tjuvatjønn 86 cm

Briskevatn 52 cm

Hakebrot 102 cm

Hamrefjell 144 cm

Vaagen 84 cm 

Målestasjonen på Besstul  
470 m.o.h viser 134 cm. 
Alle målinger er tatt 16.03.2019

Foran fra venstre: Torodd Moen, leder Bjørn Erik Eik, Bjørn Terje Hansen 
Bak fra venstre: Arne Goberg, Per Ivar Eidem, Morten Stensrud, Sten Åge 
Egeberg, Robert Berulfsen, Magne Myrvang, Roger Johnsen. 

Foto: Kjell E. Høiby

SNØMÅLINGER PÅ 
HARDANGERVIDDA

STYRET I GS 2019



STYRET 
VERV NAVN TELEFON

Leder Bjørn Erik Eik 35 94 36 28
975 29 696

Nestleder Sten Åge Egeberg 35 52 03 61
992 39 394

Kasserer Harald W. Jenssen 35 53 22 66

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Hytteutvalg Robert Bærulfsen 906 52 302

Kultiveringsutvalg Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Laks- og  
sjøørretutvalg

Morten Stensrud 35 59 07 59
911 42 791

Styremedlem Arne Goberg 905 84 455 
35 50 14 05

1. varamedlem Magne Myrvang 907 84 708

2. varamedlem Torodd Moen 35 53 57 32
980 47 905

HYTTEUTVALGET 
HYTTE NAVN TELEFON

Bekkjebukt Harald R. Andersen 35 59 00 06
970 91 140

Blekktønn Arvid Brønndalen 414 38 622

Gjuvsjå Morten Liaunet 980 63 394

Grantjønn Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Gunhildsbu Atle Rui Hauge 907 41 418

Horta + pram Døla  
og Stodalstjønn

Geir Elseth 974 64 909

Kristiansbu Ronny Løberg 451 96 090

Lona Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Røyvann Are Johansen 413 54 099

Sildrevika + prammer  
Fjellvannet

Stian Wighus 906 55 705

Stegaberget Trond Moen 930 48 321

Stengestad / Stall Robert Bærulfsen 
(leder)

906 52 302

Stulsbu Geir Tore Tveten 913 01 887

Svanstul Roger Bakken
(nestleder)

907 57 017

Ørjebu Bjørg Aas 996 36 372

Åstadtoppen Finn Sigurdsen 
Torgeir Torgersen

936 85 053 
917 63 824

Kasserer Paul Rønningen 917 32 273

ANDRE LEDERE 
VERV NAVN TELEFON

Arrangment- 
kommité

Magne Myrvang 907 84 708

Beltebilutvalg Thor Arne Bakken 35 59 04 83
481 17 274

Fiskesport,
redaktør

Kjell E. Høiby 901 21 457

Klekkeri og  
settefiskanlegg

Tor Aschjem 35 59 03 33
975 16 813

Fluegruppa Terje Christiansen 977 61 797

Seniorgruppa Olav Eriksrød 960 42 767

Tilsyn GS-huset Olav Eriksrød 960 42 767

Arbeidsutvalg  
for barn og unge

Tor Erling Løvstad 957 04 959

TRANSPORT TIL HYTTENE 
VERV E-POST TELEFON

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18
952 67 141

Snøskutertransport  
Luksefjell

harald.skyer 
@yahoo.no

35 59 95 45

KONTAKTPERSONER  
I FORENINGEN 
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DUGNADSKORT: 
50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 
100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget.



HYTTE DØGN HELG UKEPRIS 
NOV.–APRIL ANMERKNINGER

Blekktjønn 250,- 750,- 1000,-
Grantjønn 250,- 750,- 1000,-
Horta + pram  
Døla og Stodalstjønn 250,- 750,- 1000,-

Kristiansbu 250,- 750,- 1000,-
Lona 250,- 750,- 1000,-
Røyvannet 250,- 750,- 1000,-
Stegaberget 250,- 750,- 1000,-
Stengestad / stall 250,- 750,- 1000,-
Stulsbu 250,- 750,- 1000,-
Svanstul 250,- 750,- 1000,-
Ørjebu 250,- 750,- 1000,-
Sildrevika + prammer  
Fjellvannet 250,- 750,- 1000,- Privat arr. leie, kontakt leder hytteutvalget

Gunnhildsbu Øyfjell 350,- 1 050,- – Påske 4 000,-   Søknadsfrist 20. januar

Åstadtoppen  
m/båt og 6 hk motor 350,- 1 050,- –

Uke 24–34 ukeleie kr 4 000,- Søknadsfrist 10. mai.  
Hyttebytte fredag før ukenummer, kl. 14.00. 
Hytter som ikke er forhåndsbestilt leies ut til ordinær pris  
med ordinær tidsfrist.

Åstadtoppen -  
vinterleie uten båt 310,- 930,- 1 500,- Gjelder fra 1. november til påske.  

Påske 1 500,-  Søknadsfrist 20. januar.

Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon: 909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være 
medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggssum for ikke medlemmer. 
Døgnprisene gjelder fra mandag kl 09:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag  
kl. 09:00. Ved døgnleie skal nøklene leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag. 
Prisene nedenfor gjelder fra mai 2019.

For Gunhildsbu og Åstadtoppen kan nøklene hentes første 
leidag kl. 09:00. Hverdager må leier være ute av hytta  
kl. 14:00 siste leiedag. Hyttene på Hardangervidda og 
Åstadtoppen leies ut i hele uker i sommersesongen. 
Søknadsfrist er 10. mai. Hyttene i Skien (Sauheradfjella) har 
spesialordning med vinterpris fra november til og med april. 

Da betaler du maks kr. 1000,- for inntil en hel uke, og  
samme pris for hele påska fra fredag før påske til 
2. påskedag. Søknadsfrist for leie av hytte i skolenes 
vinterferie eller påske er 20. januar. Etter denne datoen  
er det fritt fram å reservere hytte til disse feriene,  
uavhengig av vanlige bestillingsregler.
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HARDANGERVIDDA  (DISPONERES BARE OM SOMMEREN FRA UKE 26 – FRA 22.06. T.O.M. 18.08.

Bekjebukt Ukesleie 4 500,- Søknadsfrist 10. mai.

Gjuvsjå Ukesleie 4 500,- Søknadsfrist 10. mai.

VI OPPFORDRER ALLE SOM HAR MULIGHET FOR DET, Å BETALE MED KORT NÅR DERE LEIER HYTTE ELLER PRAM!

MEDLEMSKONTINGENTER: HVORDAN BLI MEDLEM I GS

A-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 500,-

B-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 180,-

Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 120,-

Pensjonist (fra 67 år) . . . . . . . . . . .kr 250,-

Familie (Ektepar/samboere  
og familie under 20 år) . . . . . . . . .kr 690,-

PRAMUTLEIE i Fjellvannet, Døla og Stodalstjønn kr 60,- /døgn og kr 120,- /helg.  
Pramutleie følger hele dager. Helg betyr fredag til søndag, eventuelt lørdag til søndag (samme pris).

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no, 
og der velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg 
innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid 
på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget 
vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).

På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen 
bankterminal, så det er det raskeste.

Voksne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 250,- pr. helg.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 100,- pr. døgn.

Familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 400,- pr. helg.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 150,- pr. døgn.

Junior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 75,- pr. helg.
             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 25,- pr. døgn.

PRISER IKKE-MEDLEMMER  
(GJESTEMEDLEMMER): 

ANDRE OPPLYSNINGER:

UTLEIEPRISER OG 
MEDLEMSKONTINGENTER
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Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du 
dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du 
bestille 8 dager før. Se sida foran om søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og 
sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Vi ber om at alle som har 
tilgang til internett sjekker 
ledige hytter før bestilling. 
Gå inn på hjemmesida vår, 
www.grenland-sportsfiskere.no 
og klikk på hyttebooking. Da får 
du oversikt over ledige hytter.

Bookingtelefon for leie av hytter 
og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer 
i butikkens åpningstid mellom kl. 
09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–
15.00). Vi har egen betalings-
terminal i butikken, og oppfordrer 
alle som har mulighet for det å 
betale med kort.
Utenom åpningstid kan nøkler 
leveres postkassa i døra på 
butikken

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger 
en eller flere prammer med hver 
hytte, leier vi ut prammer i tre vann: 
Dølatjønn, Stodalstjønn og tre 
prammer i Fjellvannet. 

Det er godt å vite at utleie av 
nøkler fortsatt er i gode hender, og 
fungerer til alles tifredshet.

HUSET VÅRT
Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagert 
i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre 
ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunke og redskap. 
Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 995 55 849 
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140 
Toralf Hauge, tlf 411 84 357 
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

LEIE GS-HUSET?

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, 
dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. 
Det gjelder BLÅ nøkkkel for Bustul, Åslivann og Lona, 
mens RØD nøkkel vil åpne bommene til Stengestad, 
Horta og Fjellvannet, og endelig GUL nøkkel til hele 
Valebø og Svanstul.

Det nytter med andre ord ikke å komme med en GUL 
nøkkel for Svanstul, hvis du ombestemmer deg og 
forsøker å komme til Bustul. Kjørelappen må 
stemmemed oppgitte farger.

KJØRENØKLER

NØKLER TIL  
HYTTER OG BÅTER
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HYTTEINFO

Informasjon om hyttene: Når du henter nøkler på Jakt & Fjellsport, kan du be om å få med deg et 
informasjonsark om hytta, i hvert fall første gangen du gjester hytta. Eventuelt kan du hente de samme 
opplysningene på www.grenland-sportsfiskere.no.

Garnfiske og  
ny hytteansvarlig 
på Ørjebu 

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt på 
årsmøtet i GS 19. februar: 

Det åpnes for garnfiske med inntil 5 egne garn i 
Ørjevann for leietakere på Ørjebu. Garna merkes 
med blåser merket GS som oppbevares på 
Ørjebu. Garna kan ha maksimal maskestørrelse 
på 26 omfar. Etter endt garnfiske leveres 
rapporteringsskjema, skjemaet finnes på Ørjebu.

Bjørg Aas har vært så sporty at hun stiller som 
ny hytteansvarlig på Øjebu – det er flott at 
vi nå får ei dame som stiller opp i vår litt for 
mannsdominerte miljø. Vi vet at vi har hatt stor 
nytte av våre damer fra før også, det var nok 
ikke få hytter Spinner’n tok rundvask på trur jeg, 
men denne gangen får mannfolka stille opp – 
hvis det trengs?

Tekst og foto: Finn Sigurdsen

Husk 10. mai!
10. mai er søknadsfristen på Hardangervidda 
og Åstadtoppen i Bamble til sommeren. Du 
finner søknadsskjema under «Hyttesøknad» 
på hjemmesida vår. Se under utleiepriser m.v. 
for nærmere opplysninger. Kom gjerne på 
medlemsmøtet tirsdag 7. mai og lever  
søknaden der.

Vi har utvidet mulighetene for å forhåndsbestille 
hytta på Åstadtoppen, ubenyttede uker leies ut til 
vanlig pris.

Båt på Åstadtoppen: Dersom noen ønsker å ha 
med egen båt på Åstadtoppen, så har vi mulighet 
for at de kan disponere egen båtplass uten tillegg i 
pris. Gi beskjed på søknadsskjema.

Finn Sigurdsen
Bekkjebukt på Hardangervidda. Karl Jørgen Høiby Karlsen og Nicklas Eik 
Rindal er klare for ørretfiske i Gjuvsjaaen. Foto: Kjell E. Høiby
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Utover høsten 2018 var GS i forhandlinger 
om å overta seterretten på denne 
eiendommen. Å kjøpe en seterrett er ikke 
det samme som å handle gård og grunn slik 
mange kanskje tror. Det handler først og 
fremst om å ha råderett over det respektive 
området og fiskerett i de nærliggende vanna, 
der vi fra før av har leid. Med denne retten 
følger også hytta og skjulet som GS nettopp 
har hatt en stor dugnad på.

Det å overta en seterrett er en intrikat 
og kompleks sak som gjerne må gå via 
advokater og jurister.

Det har, etter sigende, vært en ryddig og grei 
prosess der Bjørn Erik Eik og Halvard Brenne 
har deltatt på GS`s vegne. Forhandlingene 
var ferdige sent i desember 2018 og papirene 
ble tinglyst 13.12. som noe av det siste 
Grenland Sportsfiskere foretok seg dette 
året. Adressen er Svanstulvn. 1182 – 3721 
Skien. GS retter en stor takk til Guri Sunde for 
alt hun har bidratt med ved dette skiftet.

Tekst: Kjell E. Høiby 
Foto: Arne og Arnhild Hagen

GS har kjøpt seterretten der  
hytta ligger på Svanstul
Oppe på Svanstul ligger ei hytte som GS har leid i mange år.  
Fra gammelt av ble den kalt «Sundebua».

Svanstul er minst like fint vinterstid!
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Året som gikk…
ÅRSBERETNINGER 2018

Hovedforeningens årsberetning for 2018
2018 har vært foreningens 81. arbeidsår.
Styret har hatt følgende medlemmer:

Leder:  Bjørn Erik Eik
Nestleder: Sten Åge Egeberg
Sekretær: Per Ivar Eidem
Kasserer: Harald W. Jenssen
Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen
Hytteutvalget: Robert Bærulfsen
Fiskeutvalget: Bjørn Terje Hansen
Lakseutvalget: Morten Stensrud
Styremedlem: Arne Goberg
Varamenn: Magne Myrvang  
  og Torodd Moen 

Medlemstallet ved årsskiftet var 1.879, 
27 færre enn ved årsskiftet 17/18.

Det har vært avholdt 10 ordinære 
styremøter, 10 medlemsmøter,  
2 utvalgsmøter og budsjettmøte. Det 
har vært meget god deltakelse på 
styremøtene. På medlemsmøtene har 
det vært mellom 40 og 70 fremmøtte. 

De største enkeltsakene for 
foreningen har vært ny leiekontrakt på 
Hardangervidda, hyttekjøp på Svanstul 
og ferdigstillelse av klekkeriet.

Foreningen har vært representert ved 
Mersmak, Kom deg ut dagen og ved 
eldres dag i Brekkeparken.

Regnskapet viser et overskudd på  
kr 262.415,56

Det er utført 16.158 dugnadstimer fordelt 
på 142 personer.  
Dette er ca. 300 flere timer enn i 2017.

Hytteutvalget melder om lavere 
hytteutleie enn tidligere år. Noe av 
årsaken til dette var den seine våren og 
dårlige kjøreforhold.

Kultiveringsutvalget har i 2018 utført de 
vanlige oppgavene. Tynnefiske, utsett 
av fisk og vannprøve taking. Kalking er 
foretatt med helikopter, det er fordelt 53 
tonn kalk på 34 vann.

Fiskeutvalget har jobbet mye dugnad 
for å ferdigstille det nye klekkeriet.
Det er finneklippet 85.000 laks og ørret.

Det er lagt inn 18 liter lakserogn og 24 
liter ørretrogn.

Det er 24.000 en-somringer  og 1.000 to 
somringer til overvintring på anlegget.
Lakseutvalget har hatt mye arbeid i 
forbindelse med den nye laksetrappa i 
Mølla.
Laksefisket har vært noe dårligere enn 
sist år, dette tilskrives det varme været.
Oppgangen har vært større enn i 2017.

Fiskesport har kommet ut med 4 flotte 
nummer. Interessante artikler og flotte 
bilder gjør at man gleder seg til neste 
nummer kommer ut.

Ressursgruppa har i 2018 fokusert på 
tynnefiske i Fjellvannet. 4.248 fisk er 
tatt opp. Gjennomsnittsvekten var 185 
gram, litt høyere enn tidligere år.

Fluegruppa har hatt 12 fluebindings-
kvelder og arrangert til sammen 
6 fisketurer. Det er også lagt ut 
kastebrygger i Slettevannet. 

Flere medlemmer har deltatt i 
kastekonkurranser.

Arrangementskomiteen har 
arrangert 10 medlemsmøter med 5 
foredragsholdere/kåsører. Dee har også 
stått for vår deltakelse på «kom deg ut 
dagen» på Svanstul.

Seniorgruppa har avholdt familiedag 
på Modammen med god deltakelse. 
Stand på eldres dag i Brekkeparken og 
deltakelse på «kom deg ut dagen» er 
også noen av aktivitetene gruppa har 
deltatt på.

Barne- og ungdomsgruppa har 
i 2018 hatt med 2 grupper fra 2 
ungdomsskoler i Skien på tynnefiske. 
Det har vært gode tilbakemeldinger fra 
de som deltok.

GS huset har vært flittig i bruk av alle 
utvalg i 2018.

GS vil takke Jakt og Fjellsport for den 
jobben de gjør i forbindelse med utleie 
av hyttene!

Styret vil takke alle som har bidratt til 
foreningens arbeid i 2018, og ønsker 
alle tilbake til ny innsats i 2019.

Per Ivar Eidem
Sekretær

Årsmøtet i 2019.  Foto: Kjell E. Høiby
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ÅRSBERETNING  
KULTIVERINGSUTVALGET 2018
Utvalget består av følgende personer:
Trond Moen, Bjørn Terje Moen, Aaste 
Stensrud Johnsen, Lars Magne 
Elgtvedt, Sigmund Elgtvedt, Per Ivar 
Ekeberg, Jostein Stulen, Morten 
Stulen, Espen Thorsberg, Ingar Foss, 
Gari Aikio, Roger Johnsen, Nils 
Fredrik Foss, Dag Sigmund Berg, Tom 
Erik Holland og Svein Gjermundsen

Det er i år utført til sammen  1174 
dugnadstimer fordelt på 38 personer. 
Arbeidet har bestått av fiskeutsett, 
vannprøver, kalking  og tynnefiske/
vedlikeholdsfiske.

Fiskeutsett: Det er satt ut 1180 ettårig/
to-somrig ørret i våre vann.

Vannprøver: Høstprøver tatt i 56 
vann.

Kalking: 53 tonn kalk fordelt på 34 
vann.

Tynnefiske: Det er tynnefisket 
i  Sondalsvann, Åslivann,  Uvann, 
Holmvann, Stengestad, Fjellvannet og 
Veslegjuvsjåen.

Sondalsvann: Rusefiske på bekk fra 
Sigurd. Tatt opp 40 fisk.   
Satt ut igjen 50 fisk av meget fin 
kvalitet.

Åslivann: Rusefiske på bekk/utløp fra 
Alboga. Tatt opp 14 fisk

Uvann: Rusefiske mellom Øvre og 
nedre uvann. Tatt opp 40 fisk

Holmvann: Abborteiner i vann. 

Stengestad: Morten Liaunet og co. 
Har også i år trått til, for øvrig 19 året 
på rad. Godt jobba.  Det meldes at 
fisken i vannet har svært god kvalitet, 
er fin og rød i kjøttet og har en jevn 
k-faktor i alle størrelser.                                                                       

Samlet fangst på bekkene og 
garnfiske: 194 fisk med snittvekt på 
257gram.

Fjellvannet: Ressursgruppa har 
arrangert tynnefiske i fjellvannet i år 
også. Det er brukt el apparat og 15 
personer har vært med og det er tatt 
opp 1177 fisk i Grønnsjøbekken,  140 
fisk i lifjellbekken, 168 fisk i Aurebekk, 
340 fisk i Haukeroa bekken og 2423 
fisk i Sætrebekken. Til sammen 4248 
fisk med snittvekt på 185 gram.

Takk til alle som hjalp oss i år.

For Kultiveringsutvalget,  
Roger Johnsen.

Foto Terje Christiansen

Årsberetning 
Arrangements-
komiteen 2018

Arrangementskomiteen har bestått 
av følgende personer i 2018:

Magne Myrvang (leder)

Arne Limi (kasserer)

Are Johansen

Ronny Løberg

Thomas Olsen

Thomas Endresen

Hege Johansen

Det har blitt avholdt 10 medlems-
møter i 2018 inkl. årsmøte i februar. 
Alle møtene ble avholdt på Gjerpen 
Menighetshus og samarbeide med 
disse har fungert meget bra. 

Vi har utlodning på alle møter 
med unntak av årsmøte, og vi 
selger bra med lodd. Oppmøte på 
medlemsmøtene har vært stabilt 
med en topp på november møte. 
Vi har i år kjørt noen runder med 
Quiz når vi ikke har hatt noen 
foredragsholdere. Vi avsluttet år på 
tradisjonelt vis med juletalerken på 
desember møte.

Arrangementskomiteen har hatt 
ansvaret for standen på «kom-deg-
ut-dagen» på Svanstul. Det var et 
vår mening noe mindre oppslutning 
om dette arrangement i år. Vi hadde 
mye besøk på standen. Smaksprøve 
på røkt ørret slår godt an og det var 
flere av barna som fikk fisk.

Vi har hatt besøk av følgende 
foredragsholdere / kåsører:

Januar: Morten Harangen

Mars: Nils Fredrik Foss

Mai:  Jakt og fellsport as 

Oktober: Bjørn Erik Eik

November: Per Øyvind Gustavsen

Totalt antall dugnadstimer for 
arrangementskomiteen i 2018 var 
403 timer.

For arrangementskomiteen i Grenland 
Sportsfiskere, Magne Myrvang
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ÅRSRAPPORT FRA RESSURSGRUPPA 2018
Ressursgruppa har bestått av  
følgende personer:

• Tor Erling Løvstad

• Torodd Moen

• Sten-Åge Egeberg, leder 

Ressursgruppa har i 2018 kun fokusert på 
tynnefiske i Fjellvannet.  
For syvende år på rad har vi engasjert 
oss sammen med Fiskeutvalget og 
Tor Aschjem om dette. Tynnefisket 
med elektriske apparater på bekkene 
har foregått i perioden 3. oktober til 
3. november. Vi har vært på bekkene 
ved Grønsjø, Sætrebekken, Lifjell 
(Økterbekken), Aurebekk og Haukeroa. 
Sluttresultatet endte på 4248 ørreter, som 
er 93 flere enn i fjor. Snittvekta på de som 
ble veiet var 185 gram som er litt høyere 
enn i fjor. Det ble sett flere store ørreter 
som ikke ble tatt opp. 

Tilbakemeldingene vi har fått er at det 
er en klar bedring siden vi startet dette 
arbeidet. Det er mange faktorer som spiller 
inn, og dette må bl. a. sees i sammenheng 
med at Fjellvannet var nedtappet 
mesteparten av sommeren. Vi må være 
tålmodige og håper at næringsgrunnlaget 
i Fjellvannet øker når færre ørreter ”beiter”. 
Fisket har som tidligere hovedsakelig 
foregått på onsdagskvelder og på 
dagtid på lørdager. 9 turer har det blitt. 
Til sammen er det 66 personer som har 
deltatt – hvorav 2 lærere og 6 elever ved 
Gimsøy ungdomsskole samt 6 lærere 
og 40 elever fra Gulset ungdomsskole. 
Disse elevene har valgfaget natur, miljø og 
friluftsliv på skolen. Arrangementene med 
ungdomsskoleelevene var et samarbeid 
med arbeidsutvalget for Ungdomsgruppa 
og Fluegruppa. Elevene fikk også være 
vitne til stryking av fisk, og fikk lære om 
hvordan GS forvalter og sørger for at 
vi kan nyte godt av fiskeopplevelser i 
nærområdet. Flott at så mange har deltatt! 

Når vi er på dugnad legger vi alltid stor 
vekt på det sosiale. Så sant været er på 
vår side samles vi på avtalt sted, fyrer opp 
et bål og spiser sammen. Dette er trivelig 
dugnad og vi har kost oss.

Til sammen har vi tatt opp over 25 000 
ørreter siden vi startet med dette i 2012. Vi 
vil benytte anledningen til å gi en stor takk 
til alle som har deltatt, og ønsker ennå 
flere velkommen til å delta i kultiveringa 
neste år. Hvis du har tid og lyst så ikke nøl 
med å ta kontakt.

Totalt antall dugnadstimer for 
Ressursgruppa utenom tynnefisket i 
Fjellvannet 2018 er 0 timer. Tynnefisket 
på bekkene i Fjellvannet medførte 
338 dugnadstimer registrert på 
Kultiveringsutvalget. Dugnadstimer for 
lærere og elever fra ungdomsskolene er 
ikke registrert.

Sten-Åge Egeberg

ÅRSRAPPORT FRA ”FISKESPORT”
Redaktør: Kjell E. Høiby 
Web-ansvarlig: Dag Natedal 
Reklame: Trond Eriksrød 
Økonomi: Finn Sigurdsen
Journalister: Bjørg Aas 
                              Hege Johnsen 
                              Unni Rui Hauge 
                              Thomas Rønning 
                              Olav Bøe 
                              Alf Jensen 
                              Torgeir Torgersen 
                              Terje Christiansen 
                              Thomas Rønning

I 2018 har dette utvalget avholdt fire 
redaksjonsmøter på GS-Huset. Vi har 
videre jobbet svært godt sammen og fått 
god hjelp av tre dyktige damer som ønsket 
å bidra. Redaksjonen har innarbeidet 

gode arbeidsrutiner og jobbet iherdig for 
å formidle Grenland Sportsfiskeres virke 
på en god og skikkelig måte. «Fiskesport» 
utgis fast fire ganger i året, ett nummer for 
hver årstid. Vi har oppnådd flere delmål, 
bl.a. at bladet skal være på minimum 40 
sider og gi alle medlemmer som ønsker 
det en mulighet til å ytre seg. 

Samarbeidet med Dag Natedal, som drifter 
vår hjemmeside, fungerer svært godt og 
gjensidig deling av informasjon internt 
er optimal. Vi har fulgt planlagt deadline 
på samtlige nummer. Økonomisk har vi 
operert innenfor de rammebetingelsene vi 
har fått og dialogen med Styret har vært 
god. Salg av reklame, ved Trond Eriksrød, 
har også fungert svært godt. Dette er 
en av flere faktorer som gjør bladet 

økonomisk bærekraftig i papirform. 
Samarbeidet med Alexander Særvold 
ved ETN Grafisk fungerer utmerket og 
undertegnede har hatt fem møter med 
han i 2018. Redaksjonen har mottatt flere 
henvendelser, både muntlig og skriftlig, 
der både medlemmer, politikere og 
kjente kulturpersonligheter takker for at 
vi representerer GS og Grenland generelt 
på en god måte. Dette er selvsagt svært 
hyggelig og bidrar til at utvalget ønsker 
å fortsette på samme måte inn i 2019. 
Et svært nøkternt regnestykke viser en 
dugnadsinnsats på 703 timer. 

Kjell E. Høiby

Årsberetning 2018 Barn- og ungdomsgruppa
Dette utvalget har vært 
«sovende» de siste åra. 
Undertegnede har høsten 
2018 jobbet med å få kontakt 
med ungdomskoler som 
har valgfag som fiske eller 
friluftsliv. Vi har fått napp hos 
3 ungdomskoler i Skien. 

Målet med dette er å prøve 
å få klassene til å delta på 
aktivitet som vi har i gang 
allerede i foreningen. 

2 av skolene har i år 
vært med på tynnefisk i 
fjellvannet og den

 tredje meldte avbud (lite 
oppslutning grunn fridag på 
skolen dagen etter)

Tilbakemelding fra elver og 
lærere som har vært med 
er god, så vi satser på å 
videreføre dette til neste år.

Dugnadstimer er 
innrapportert under andre 
utvalg.

For Barn og ungdomsgruppa i 
Grenland Sportsfiskere,  
Magne Myrvang
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Årsrapport Fluegruppa 2018 av Terje Christiansen

Styret har bestått av:
Terje Christiansen (leder)
Kjetil Raundalen (kasserer)
Per Øivind Arnesen (styremedlem)
Ole P. Skilbred (styremedlem)
Gari Aikio (styremeldem)
Per Ivar Ekeberg (styremedlem)

Fluegruppa har hatt følgende 
aktiviteter:

Styremøte (3 ganger)

Fluebindingskvelder (12 ganger)

Fisketurer: 3 turer nærvann, 2 
sjøørrettur, fellestur til Ørjebu / 
Sauherdafjella. Telemark JFF hadde i 
samarbeid med oss «Fluefiskedag» på 
Gardvann. Det var et populært tiltak.

Kastetrening: 6 ganger. 5#CUP 
klubbmesterskap, 5#CUP Nasjonalt 
stevne.

Foredrag /aktiviteter:  «Sondalsmarka» 
Nils Fredrik Foss, «Sørlandsørret» Trond 
Kjærstad, «Orvis-demo» Vidar Paulsen,  
kjøp og salg kveld, pizza/filmkveld og 
fluepub.

Slettevannselva: kultivering med 17 
teiner. Mai, juni, september og oktober. 

Reusltatet av teinefiske, vår og høst, 
ble: 80 ørret, 11 abbor, 1 karuss, 1 ål og 
8 stingsild. 

9 store ørreter som hadde gått i 
teinene ble sluppet ut igjen. Teinefisket 
i høst har vært svært dårlig – fangsten 
er halvert ift tidligere år. Men, jeg 
tror ikke fiskebestanden er vesentlig 
redusert selv om fangsten har vært 
dårlig.

Det er fanget 112 ørret på flue i elva. 
Odd Garshol tok den lengste ørreten 
på 38cm.

Men, KUN fem fluefiskere har meldt inn 
fangst! Jeg vet at mange fler har fisket 
i elva. Synd at ikke dere melder inn 
fangst – det er viktig ift kultivering, og å 
dokumentere at elva er i bruk av våre 
medlemmer. Kultiveringen må fortsette 
– og vi fluefiskere bør fortsette å ta ut 
ørret med stang! Det har vært ryddet 
med langljå ved benken nedenfor, 
og ovenfor gapahuken, samt laget 
klopp i svingen oppstrøms gapahuken. 
Sent i høst ble det også ryddet, med 
grensaks, langs elva fra Gåshølen ned 
til den store kraftlinja.

Kastebrygger: det har blitt lagt ut 
kastebrygger på Slettevannet. Veien 
ned er ryddet for «småskog», men 
det gjenstår en del arbeid med fylle 
ut masse til brygga, og det skal 
«monteres» lengdemål på vannet.

Aktivitetene: Det har vært meget bra 
oppmøte i vinterhalvåret, men noe 
færre deltagere i høst. 

Oppmøtet har vært noe lavt på 
foredrag, men bra på kastetrening.

På fluebindingskveldene har 
oppmøtet variert fra 5 til 13 deltagere. 
«Nærvannsturene» har vært populære 
blant våre nye medlemmer. Og, så 
hadde vi en flott tur til Ørjebu, vi fisket i 
Steinbru hvor både døgfluer og vårfluer 
var aktive. Det ble tatt en rekke flotte 
ørreter!

Gari Aikio, Bjørn Knutslid, Mikael 
Blomberg og Terje Christiansen 
har deltatt i 5-er Cupen og Norges 
Cup, og vi avholdt også 5#CUP 
Klubbkonkurranse. Mikael Blomberg 
deltok også i VM i Fluekasting, hvor 
han var svært nær finaler og topp-
plassering.

Noen av medlemmene våre har også 
deltatt på dugnad i andre GS- utvalg 
med rognfangst, tynnefiske, Mersmak-
Festivalen og annet. 

Takk til alle som har vært med på å 
drive Fluegruppa i 2018 – og takk til 
alle samarbeidspartnere!

Fluegruppa har i 2018 55 medlemmer.

Totalt er 535 timer dugnad utført for 
Fluegruppa i 2018

Sjøørret-tur på Brønstadbukta.  Foto Terje Christiansen
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ÅRSBERETNING LAKSEUTVALGET 2018

Leder: Morten Stensrud. 
Medlemmer: Lars Roheim, Anders 
Stensrud, Lasse Larsen, Svein Lindberg, 
Kai Nordbø, Rolf Klubben, Alf Sørensen, 
Morten Mesics, Terje Nygård, Steinar 
Kvammen, Kai Mesic, Birger Stokkedal, 
Ole Mogen og Per Ivar Nystog.

Takker alle som har hjulpet Laksutvalget 
i året som er gått.     

Flommen høsten 2015 ødela mye av 
gangveiene våre i Klosterfossen. I 2018 
satte vi opp ny gapahuk i barkfyllingen 
på Unionsiden.

Laksutvalget har i år driftet smoltanlegget 
på Skotfoss i samarbeid med Tor på TS.

Smolten blei foret opp og satt ut i slutten 
av mai.

Ny småfisk ble kjørt fra Eriksrød til 
Skotfoss i oktober, ca 50000 stykker.

Laksutvalget har i år fisket stamlaks og 
stryket rogn av disse.

Vi har i år også deltatt på Mersmak, med 
fiskekarret og laks til denne.

Laksetrappene blei klargjort og tellere 
satt ut 1. mai og tatt opp 1 desember. 
Telleren i klosterfossen har i år byttet ut 
med ny type. (skanner og video).

Det har blitt bygget ny laksetrapp i Skien 
ved Mølla, men det mangler penger 
til telleapparat, det jobbes med saken 
håper det ordner seg. 

Dag Natedal har hjulpet til med 
fagrådsmøter og diverse møter i 
forbindelse med ny Laksetrapp i Mølla.

Flere medlemmer har hjulpet Tor på 
Eriksrød med andre oppgaver som 
er loggført mot Laksutvalget, nevner 
finneklipping og rognfangst.

Fiskesesongen blei noe dårligere enn 
tidligere år på grunn av varmen i sommer, 
den ble avsluttet 31.08.

Vi var med og pit merket 6000 smolt og 
vi var med og radiomerke smolt for og se 
på vandringsmønster i mellom Nordsjø.

Det er utført 2134 Dugnadstimer i 2018, 
mot 1836 Dugnadstimer i 2017.

Det er fisket totalt i hele elva  333 laks – 
ca 1012 kg - snitt 3,04 kg i 2018. 
438 laks – 1389,20 kg - snitt 3,17 kg i 2017.               

Oppgang Klosterfossen 2710  Mølla Ingen 
telling   Skotfoss 1188 laks og 56 Ørret i 
2018. 

Oppgang Klosterfossen 2620 styk og 
Mølla: 0.  Skotfoss: 748 laks og 99 ørret  i 
2017. 

Nye mølletrappa: (Estimert oppgang 
560 til 1000 laks) 

Morten Stensrud, 
leder Laksutvalget

Seniorgruppas årsrapport 2018

Styret har bestått av følgende:

Formann: Olav Eriksrød 
Nestformann: Torodd Moen 
Sekretær: Bjørn Terje Hansen 
Kasserer: Tor Arne Bakken 
Styremedl.: Helge Larsen 
Valgkomite: Per Morten Myhra og  
  Arne Limi

Det har i år vært avholdt følgende 
møter: Årsmøte og medlemsmøte.

Seniorgruppa har 34 medlemmer.

Vi har i året deltatt på følgende 
arrangementer:

Familiedagen på Modammen ble 
avholdt 10. mai i tradisjonens tro.  
Med fiskesti og ertsuppe. Det var godt 
oppmøte i alle aldere.

Seniorgruppa hadde også stand på 
eldres dag i Brekkeparken.

Vi var som tidligere med på Kom-deg-
ut-dagen på Svanstul.

Seniorgruppa har i år også deltatt i 
finneklipping på dammane,  
samt dugnad og hatt vakter der.

På møtene våre har det vært lysbilder 
og kåseri. Det har også blitt servert 
ertesuppe i vanlig tradisjon.

Det er utført 266 dugnadstimer.

Sekretær Bjørn Terje Hansen

Prøvefiske i Bliva.  Foto Terje Christiansen



29

GRENLAND SPORTSFISKERE

29

ÅRSRAPPORT FRA HYTTEUTVALGET 2018
Hytteutvalget har i 2018 bestått av følgende personer:

Bekkjebukt Harald R. Andersen

Gjuvsjå Morten Liaunet

Blekktjønn Arvid Brøndalen

Hortahytta + pram Døla og Stodalstjønn Geir Elseth

Grantjønn + pram Eiangen Roger Johnsen

Gunhildsbu Atle Rui Hauge

Kristiansbu Ronny Løberg

Lona Bjørn Terje Hansen

Røyvannet Are Johansen

Stegaberget Trond Moen

Stengestad Robert Bærulfsen

Stulsbu Geir Tore Tveten

Sildrevika + prammer Fjellvannet Stian Wighus 

Svanstul Roger Bakken

Ørjebu Torgeir Torgersen

Åstadtoppen Finn Sigurdsen

Kasserer Paul H. Rønningen

Robert Bærulfsen har vært 
leder og Roger Bakken 
nestleder i utvalget.

Foreningen disponerer til 
sammen 16 utleiehytter. I 
tillegg til prammene som følger 
hyttene har vi 5 utleieprammer, 
3 i Fjellvannet, og en pram i 
hvert av vanna Dølatjønn og 
Stodalstjønn, til sammen har vi 
28 prammer i bruk. 

Det er utført vanlig vedlikehold 
på alle hyttene og prammene. 
Fra enkelte hytter nevnes:  

Stengestad: Ny pipe

Hardangervidda: Ny 5 års 
avtale inngått.

Stulsbu: Ny båt i Stulstjern. 

Åstadtoppen: Omfattende og 
tidkrevende dugnadsarbeider 
utført og pågår fortsatt. Store 
oppgraderinger utført i 2018.

Stor ved-dugnad er utført og 
ved-sekker er transportert ut til 
hyttene.

Samlet utleie på alle hyttene 
i 2018 er 1078 utleiedøgn. 
Tre av hyttene var bortleid 

i påska.  Isen lå lenge på 
veiene i år så noe senere 
start på sesongen for utleie 
en normalt. Bookingsystemet 
EasyNetBooking fungerer bra.

Medlemmene i hytteutvalget 
har også i år hatt oppsyn på 
hyttene. 

Ingen unormalheter å melde.

Hytteutvalget har hatt 4 møter. 

Det er rapportert 4348 
dugnads timer på hyttene og 
prammene i 2018, fordelt på 
50 personer. 

Vi takker medlemmene for 
innsatsen.

Jakt og Fjellsport har 
administrert utleie av hytter 
og prammer. Vi takker våre 
samarbeidspartnere for det 
betydelige arbeidet de gjør for 
Grenland Sportsfiskere.

For hytteutvalget, 
Robert Bærulfsen

Årsrapport fra Fiskeutvalget 2018
Fiskeutvalget har bestått av

Leder Bjørn Terje Hansen       
Nestleder Trond Eriksrød

Øvrige medlemmer
Per Ivar Eidem, Leonard Knutsen, 
Frank Omland, Erling Hognerud, David 
Øvrebø, Håkon Spirdalen, Jostein 
Jacobsen, Egil Pedersen, Stig Heimdal, 
Bjørn Egeberg, Jan Helge Knutsen, Jan 
Kåre Nærum, Robert Seveland, Rune 
Klovholt og Kenneth Jonassen

Settefiskanlegget 
Driften på anlegget har i år gått 
bra under byggearbeidet. Vi har i 
år nesten blitt ferdig med det nye 
produsjonsannlegg med klekkeri nede 
på dammene. Det er også lagt opp 
vann og avløp. Det er nytt toalett så 
Cramo er snart helt dimmitert.  

Kontor og oppholdsrom er ferdig. 
Klekkeriene ble neste ferdig i år. Resten 
blir ferdig i 2019. Alle utsett har gått 
bra.  Det er i år finneklippet  85 000 
ørret og laks. Vi har i år produsert  50 
000 laks som  ble flyttet til Skottfoss.  
Disse skal bli smolt til neste år. 
Privatsalget i år ble  på ca. 17 500  
ørret. 

Klekkeriet
Vi har i år lagt inn  18 l lakserogn 
og  24 l ørretrogn fra Tuddal, Songa, 
Drangedal,  Fyresdal, Luksefjell, 
Møsvann, Totak, Tinnsjøen og Norsjø. 
Det er tatt genprøver av all rognfisk fra 
Norsjø. 

Flersomrig fisk
Vi har i år til overvintring ca   24 000  
ensomrig og 1000  tosomrig ørret fra 

Tuddal, Songa, Totak, Luksefjell, og 
Møsvann

Dugnad
Det er i år utført 3905 timer i dugnad 
fordelt på 46 personer. Som det 
kommer frem av beretningen så er 
det behov for flere medlemmer på 
dugnad, så hvis det er noen med 
mye energi til overs så bare kom på 
dugnad. Vi prøver også og ha det litt 
sosialt på dugnadene når det er flere. 
Jeg vil takke fiskerøkter, fiskeutvalget, 
seniorgruppa, lakseutvalget og andre 
av Grenlands Sportfiskeres medlemmer 
for god innsats.

For fiskeutvalget
Bjørn Terje Hansen

ÅRSBERETNING, GS-HUSET – 2018
Adresse: Luksefjellvegen 839 B    Leder: Olav Eriksrød 
Utvalget har bestått av Olav Eriksrød, Harald Rinde Andersen,  
Thor Arne Bakken og Thoralf Hauge.

Det er utført brøyting, gressklipping, rydding og vanlig 
vedlikehold. Huset har vært i bruk 85 dager.

BANDVOGNUTVALGET 2018
Leder: Thor Arne Bakken

Medlemmer:   Bjørn Erik Eik, Ingar Foss, Roger Bakken

Bandvognene har i år kun blitt brukt til grisefesten i 
Sildrevika. Det har vært utført rutinemessig vedlikehold på 
bilene. Utvalget har 50 dugnadstimer.

Thor Arne Bakken



30

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

www.cchristoffersen.no  -  415 34 700 

ETN Grafisk

etn.no



31

GRENLAND SPORTSFISKERE

Dette hendte meg for endel 
år siden, og av årsaker 
dere sikkert har forståelse 
for er jeg litt uspesifikk når 
det gjelder nøyaktig hvor 
dette hendte. Jeg hadde 
fått høre om et hemmelig 
storfiskevann. Et vann få 
visste om, og de innvidde 
aldri fortalte om. Og det 
var nettopp slik jeg kom på 
sporet. 

Området vannet ligger i 
hadde jeg hatt interesse 
for en god stund, for 
der ligger mange fine 
vann og tjenner langs et 
lengre sammenhengende 
vassdrag i relativt urørt og 
villmarkspreget natur. Ved 
en anledning kom jeg i 
snakk med en fluefisker som 
viste seg å være godt kjent 
i området. Jeg spurte han 
som seg hør og bør om han 
kunne gi meg noen tips, da 
jeg hadde bestemt meg for å 

ta meg en tur for å undersøke 
det nevnte vassdrag 
nærmere. Og det han hadde 
å fortelle interesserte meg. 
Det vil si, det var vel det han 
ikke fortalte som interesserte 
meg mest. Hjemme brettet 
jeg ut kartet og memorerte 
navnene på vannene han 
hadde nevnt, og merket de 
av. Han var tydeligvis godt 
kjent, for han hadde gitt tips 
om de fleste vannene som 
lå i området. Med unntak 
av ett. Tatt i betraktning alle 
vannene han hadde husket 
var det litt bemerkelsesverdig 
at han skulle uteglemme 
dette. Så ville det seg slik at 
jeg et par uker senere møtte 
karen igjen på butikken, og 
jeg konfronterte han med min 
observasjon. Han smilte litt, 
mens han tydeligvis tenkte 
en stund på hvorvidt jeg 
var verdig til å få vite mer. 
«Du er fluefisker, ikke sant?» 
spurte han. «Jo», svarte jeg. 

«Du fisker ikke mer enn du 
trenger, og du plaprer ikke til 
alle og enhver»? dels spurte 
han og dels bekreftet han 
for seg selv. «Det er riktig» 
repliserte jeg. «Jeg vet det» 
sa han, «for jeg fikk noen tips 
av deg for noen år siden som 
både du og jeg visste var 
bare vås». «Jeg husker det» 
svarte jeg, samtidig som jeg 
følte meg litt brydd. «Slik skal 
det være» sa han, «og i og 
med at du har funnet ut av 
dette dels på egenhånd skal 
jeg fortelle deg det jeg vet». 
Så satte jeg meg inn i bilen 
hans, mens han fortalte om 
et hemmelig vann som lenge 
hadde vært i flott balanse, 
og som huset virkelig store 
og sunne individer. Et vann 
hvor ørreten ikke vaket i tide 
og utide, men som kunne gi 
fantastiske opplevelser under 
vårflueklekkinger. Jeg fikk 
høre om kilosfisk som gikk 
inn på grunne viker tidlig om 

morgenen, og som man kunne 
følge med blikket mens de 
beveget seg over den lyse 
sandbunnen. Nesten som 
sjøørreten ved kysten. Og jeg 
fikk høre om et usedvanlig 
krevende og spennende fiske, 
som innebær smyging med 
stanga over knauser og sva 
for å komme på kasteavstand 
av disse store, men sky 
fiskene. Jeg spurte hvorfor 
vannet ikke var mer kjent, og 
fikk til svar at alle vannene 
lenger ned i vassdraget var 
tusenbrødre-vann, med for 
gode gytemuligheter, så 
de fleste tenkte vel at det 
gjaldt dette vannet også. 
Det var imidlertid ikke tilfelle, 
for vassdraget gjorde en 
markant stigning før man 
kom opp til dette vannet 
slik at småfisken ikke hadde 
fritt leide, kombinert med at 
gytemulighetene var langt 
fra så gode der oppe som 
lenger ned. I tillegg til at 
det var ganske langt å gå 
dit. Sistnevnte er alltid en 
fordel skal man bevare gode 
fiskevann.

Den påfølgende helg bar det 
i vei. Jeg hadde med teltet, 
og planen var å bli 2 netter 
ved dette spennende vannet. 
Det var omtrent 12 kilometer 
fra enden av vei og opp, så 
jeg belaget meg på at det 
ville begynne å skumre før 
jeg var på plass. Dette var i 
slutten av August, så trærne 
hadde begynt å kaste lange 
skygger forholdsvis tidlig 
på kvelden. Etter å ha gått 
i omtrent 20 minutter eller 
så kom jeg til et av de nedre 
vannene ved vassdraget. 

Tekst og bilder: Nils Fredrik Foss

«Ikkje gløym tjenna»
Finnes det et vann hvor man er garantert å få kilosfisk? På første kast?  
Og neste kast? Vel, ikke et naturlig vann, tenker dere vel, med mindre man 
fisker i en fiskemerd hos et oppdrettsanlegg eller i utløpet av en gytebekk 
på høsten. Og jeg skal si meg enig. Slike vann finnes ikke. Eller gjør de? 
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Der satt det en gammel kar 
og lutet over enden av den 
lengste markstanga jeg 
noen gang har sett. Han var 
som tatt ut av en annen tid. 
Ved siden av han stod en 
solbleket lerretssekk, og på 
restene etter et lite bål stod 
en bulkete og svartsvidd 
kaffekjele. Han hadde på seg 
en falmet, rutete flanellskjorte 
under en lang skinnfrakk som 
så ut som var impregnert med 
tjære. Buksene var store og 
posete med mang en sirlig 
påsydd lapp, og på beina 
hadde han store, svarte 
slagstøvler. Han smattet på ei 
pipe, mens blikket hans fulgte 
en liten rød dupp som lå og 
fløt under spissen av den 
lange stanga. 

Jeg kom innpå han litt fra 
siden, men da han var så 
opptatt av duppen tenkte jeg 
at jeg skulle varsle at jeg kom 
før jeg var helt innpå, jeg ville 
jo ikke at han skulle vekke. 
«Jasså, du skal ut og prøve 
floga» sa han før jeg fikk sagt 
noe som helst. Jeg vakk. 
Han hadde ikke et øyeblikk 
sett opp, og ikke forstod jeg 
hvordan han hadde oppdaget 
meg, og samtidig fått med seg 
at det var tuber til fluestang 
som stakk opp av sekken 
min. «Eh, ja» stotret jeg frem. 
«Kor har du tenkt deg då» 
spurte han, fremdeles uten 
å se opp. Jeg ga han et par 

navn på vann jeg strengt tatt 
ikke hadde tenkt å prøve, og 
spurte hva han tenkte om det. 
«Hmmm» var det eneste han 
sa. Så kikket han opp, og viste 
meg en gammel fiskeveske 
med en anselig mengde 
småfallen, men ganske fin 
fisk. Så fortalte han meg at 
han hadde fisket i området 
siden han var guttunge, men 
nå var beina blitt så dårlige 
at han kom seg ikke lenger 
inn enn der han nå satt. Så 
spurte jeg han om han hadde 
noen tips, hvoretter han svarte 
at «jau, da», det hadde han, 
men «jeg måtte ikkje ta de 
for meir verdt enn skrøna 
jeg hadde komen med». Så 
ga han meg et tips om et 
av vannene jeg ikke hadde 
nevnt, men som jeg visste 
var et tusenbrødre-vann. Han 
smilte lurt. Jeg skjønte at han 
skjønte, samtidig som han 
skjønte at jeg hadde skjønt. 
«Så du skal dit» sa han, mens 
blikket vandret utover mot 
duppen igjen. «Ja», svarte jeg. 
«Du er heldig som har gode 
bein» sa han etter en stund. 
«Ja» sa jeg. Det var ikke all 
verden av prat i karen, og jeg 
måtte komme meg videre, så 
jeg ønsket han skitt fiske og 
begynte å gå. «Ikkje gløym 
tjenna» ropte han halvhøyt 
etter meg da jeg var et lite 
stykke unna. Jeg snudde meg 
og vinket, og la i vei videre.

To timer senere ankom jeg 
det spennende vannet, og 
jeg så meg straks ut en fin 
odde som kunne egne seg 
som teltplass. Etter å ha fått 
opp teltet kokte jeg meg en 
kopp kaffe, akkompagnert av 
en aldri så liten Cognac, og 
satte meg ned for å beskue 
vannet. Sola hang lavt over 
åskammen i vest, og de siste 
solstrålene krabbet stadig 
høyere og høyere på trær og 
landskap. Vannet var ikke så 
stort, men hadde mange fine 
odder og viker. I tillegg var det 
spredt rundt noen små øyer 
hvor det stod en og annen 
pjuskete furu som på karrig 
grunn hadde klart å overleve 
snørike vintre. Vannspeilet lå 
helt stille, og det fristet litt å 
prøve å stripe en caddy, men 
strengt tatt er jeg ikke noen 
kveldsfisker, og jeg begynte 
å bli trøtt. Fisket fikk vente 
til i morgen. Neste morgen 
skinte sola, og etter en rask 
frokost begynte jeg å montere 
stanga. Dessverre var ikke 
forholdene slik jeg hadde 
håpet på. I løpet av natta 
hadde det begynt å blåse, og 
det var slik en lei nordavind 
som både var kald og 
uvennlig. Den skapte såpass 
mye uro på vannet at det var 
helt umulig å se noe – verken 
på eller under overflata, 
og ingen insekter følte seg 
fristet til å ut og leke. Så hva 
gjør man vel når forholdene 

er slik? Jo, det første man 
gjør er å knyte på en robust 
caddy, og begynner å stripe. 
Ikke så jeg caddyen, og ikke 
så jeg stripa, og det gjorde 
sannsynligvis ingen fisker 
heller, så etter en stund ble 
den byttet ut med en fortynget 
montana-nymfe. Ja, da, jeg 
har slike i boksen. Uten at 
det betydde noe for fangsten. 
Neste steg var å utvide 
repertoaret med en liten 
kulehodenymfe. I oppheng. 
Foran montana’en. De fleste 
som har prøvd dette, skjønt 
sikkert ikke vil være bekjent 
av det, vet at det er noe herk 
å kaste med. Spesielt i vind. 

Så etter en stund plukket jeg 
ut siste våpen i arsenalet – 
en zonker. Det er en slags 
streamer som skal etterligne 
en liten byttefisk. Beregnet 
på sjøørretfiske, og veldig 
langt unna det som benyttes 
under finere imitasjonsfiske 
etter brunørret. Som jo er 
det jeg driver med. Når det 
funker, vel og merke. På 
stanga ble det nå montert en 
snelle med synk 3, kraftigere 
fortom og en liten zonker med 
slank hale og to tanketomme 
øyne. Alt ble mer eller 
mindre hysset ut i medvind, 
og deretter trukket mot land 
igjen. Raskt, sakte, rykkvis og 
jevnt. Fikk jeg fisk? Nei. Jeg 
hadde allerede holdt på mer 
enn 3 timer, og begynte å gå 
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litt lei. Jeg vurderte om jeg 
skulle gå meg en tur isteden, 
men så kom jeg til å huske på 
ordene til den gamle kallen: 
«Ikkje gløym tjenna». Jeg 
hadde satt opp teltet ikke 
så langt fra utløpet, og jeg 
visste at det lå ei lita tjenn på 
nedsiden. Det var ikke rare 
tjenna, kanskje 50–60 meter 
bred og 100 meter lang, og 
den rant igjen ut i et av de 
større vannene litt lenger 
ned i vassdraget. Jeg hadde 
studert kartet, og i tillegg 
vært inne på Google earth, 
så jeg visste at den var grunn. 
At den huset fisk ville jeg vel 
tro, men nå var det storfisk 
jeg var ute etter, og i den 
sammenheng hadde jeg ikke 
noe tro på tjenna. Jeg pakket 
likevel stanga, og beveget 
meg ned utløpsbekken. Det 
var en markant høydeforskjell 
ned til tjenna, og fisk ville 
vanskelig kunne gå opp der. 
Altså en av årsakene til at 
det hemmelige vannet huset 
finere fisk enn man fant lenger 
ned i vassdraget. Da jeg kom 
ned så jeg straks at det var liv 
der. Masse liv. Ikke de mest 
spennende vakene, men det 
lå såpass i le for nordavinden 
at jeg kunne prøve meg på 
finfisket igjen. 

Tjenna var grunn, og fisken 
beit villig vekk. Stort sett på 
hvert eneste kast. Snittvekten 
var nok vesentlig under 
hundre gram, og selv om 
det er gøy å få fisk gikk jeg 
relativt fort lei. Når fisken 
er av en slik størrelse at 
man blir irritert over at den 
drukner flua, gitt at den tar 
flua og ikke forsøker å bite 
på knuten mellom fluesnøre 
og fortom, da fremstår ikke 
imitasjonsfisket på sitt beste. 
«Ikkje gløym tjenna», tenkte 
jeg. Jo, den var like greit å 
«gløyme». Jeg satte meg ned 
på en liten knaus hvor jeg 
hadde god utsikt. Hele tjenna 
var grunn, med vannliljer og 
grass i kantene. Man kunne 
følge bekkeløpet fra bekken 
og videre ut i tjenna, der det 
buktet seg på bunnen som en 
sort orm. Omtrent midt i tjenna 
kunne jeg ikke skimte bunnen 
lenger, og det var åpenbart 
at det var et lite område med 
dypere vann omtrent midt 
på. Jeg var egentlig på vei til 
å returnere til teltet, men så 
slo det meg at jeg jo hadde 
med meg stanga med synk 
3 og zonker. Det fremstod i 
utgangspunktet som totalt 
overkill i denne lille pytten 
som kun huset sardiner – 
jeg hadde fått fisk der som 

var mindre enn zonkeren. 
Likevel bestemte jeg meg for 
å gi zonkeren en sjanse. For 
å komme ut til «dyphølen» 
måtte jeg stå omtrent midtveis 
på tjenna og kaste på tvers av 
den. Jeg måtte kaste 25–30 
meter for å nå ut, noe som 
til nød var overkommelig. 
Zonkeren landet midt i tjenna, 
omtrent rett over dyphølen. 
Jeg lot den ikke synke 
nevneverdig, da tjenna jo var 
ganske grunn med lett for 
bunnfeste på mesteparten 
av distansen. Jeg dro derfor 
inn med bestemte rykk. Etter 
noen meter så jeg zonkeren 
komme inn over grunnere 
vann, og jeg tenkte at det fikk 
bli med det ene kastet. 

Plutselig ser jeg en stor 
skygge jage ut av mørket i 
hølen, og i neste øyeblikk 
kjenner jeg et skikkelig hugg 
i stangtuppen. Det neste 
som skjer er at spolen hyler 
og snøret farer ut. Så blir alt 
rolig. Ikke fordi jeg har mistet 
fisken, men fordi den har 
bråsnudd og nå svømmer 
rolig mot meg. Omtrent som 
om den ville si «hei der, vent 
litt, jeg har en høne å plukke 
med deg!» Jeg sveivet inn alt 
jeg var kar om, samtidig som 
jeg beveget meg bakover, og 

plutselig ombestemte den 
seg igjen. Den bråsnudde og 
jog utover igjen. Heldigvis 
hadde jeg fått opp det meste 
av løssnøret, så jeg fikk satt 
litt press på den. Sakte, men 
sikkert fikk jeg buksert den 
inn på grunna. Vannliljene 
utgjorde en betydelig trussel, 
men jeg klarte å unngå dem, 
og til slutt lå den i håven. 
Og hvilken fisk! Det var en 
ordentlig kubbe. Jeg anslo 
vekta til å være rett over 
kiloen, noe som innebærer 
at den nok veide litt under. 
Jeg la den forsiktig i lyngen 
for fotografering, og deretter 
slapp jeg den pent ut igjen. 
Etter denne opplevelsen ble 
jeg sittende å puste og tenke. 
Hvor i all verden kom den 
fra? Ei grunn lita tjenn med 
tilsynelatende bare småfisk, 
og så plutselig dukker dette 
prakteksemplaret opp av 
ingenting? Det virker ikke 
sannsynlig at enkelte av 
småfiskene skal kunne klare 
å vokse seg så store. Jeg 
konstaterer at småfisken 
sannsynligvis har fritt leide 
opp til denne tjenna, men 
ikke lenger. Det skal nok 
ganske kraftige flommer til 
før den kommer videre opp 
til det hemmelige vannet. Det 
virker heller ikke sannsynlig 
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at det er storfisk fra de 
lavereliggende vannene 
som har tatt seg opp hit, selv 
om det selvfølgelig ikke kan 
utelukkes. Jeg kommer frem 
til at det nok må være større 
fisk fra det hemmelige vannet 
som har sluppet seg ned på 
flomstor bekk. Det vet jeg 
forekommer. Og så har den 
havnet midt i matfatet. Den 
kan stå ute i dyphølen og 
gjøre angrep mot småfisken 
som svømmer forbi på 
grunnene. Og det kommer 
stadig nye forsyninger av 
småfisk fra vassdragene 
nedenfor. Slik må det være, 
tenkte jeg. Og kanskje er det 
flere som har sluppet seg ned 
og bor i dyphølen? Jeg tar et 
nytt kast. Nøyaktig det samme 
skjer, bortsett fra at denne er 
hakket større enn den forrige. 
Med skikkelig underbitt og 
en k-faktor på sikkert 1,3. 
Jeg prøver nok en gang. 
Tredje kast. Og det samme 
skjer igjen. Til forskjell fra de 
andre skyter denne høyt opp 
av vannet umiddelbart etter 
hugget, og lager et skikkelig 
spetakkel. Det ender med at 
den glipper. På fjerde forsøk 
er det ikke tegn til liv. Enten er 
det bare 3 der ute, eller så har 
denne laget så mye støy at de 
andre har blitt skremt. 

Jeg lar stanga hvile, tar med 
meg nistepakka og går en tur 
opp på en høyde med god 
utsikt over denne delen av 
vassdraget. Jeg kommer frem 
til at teorien min må være 
riktig. Enkelte større fisk fra 
det øvre vannet slipper seg 
av og til ned bekken, og blir 
deretter fiskejegere i tjenna 
på nedsiden. Her ovenfra 
ser jeg at dyphølen er større 
enn først antatt, og at den fint 
kan huse flere store individer 
uten at det blir for trangt. 
Og blir det for trangt er det 
uproblematisk å slippe seg 
videre nedover. «Ikkje gløym 
tjenna» sa den gamle kallen, 
så han visste nok hva som 
gjemte seg her. Og slik må det 
da ha vært i mange, mange år, 
for det er lenge siden kallen 
klarte å komme seg til disse 
trakter. Det er en kontinuerlig 
prosess, hvor tjenna alltid 
er bebodd av noen store 
individer, og hvor det etter 
en stund alltid kommer nye 
dersom de fiskes opp. Jeg 
satt slik og funderte en stund, 
før jeg puslet nedover igjen. 
Det var på tide å komme seg 
tilbake til teltplassen, men 
ikke uten at jeg hadde forsøkt 
et siste kast. Og hva tror dere 
skjedde? Vel, dere tror vel jeg 
bløffer, men også på 5. kastet 
ble det storfisk. Og tro det 
eller ei, men jeg syntes nå at 

nok var nok. Dette fisket lignet 
mer på sjøørretfiske, hvor man 
kan komme over stillestående 
stimer i bukter med mye 
ferskvann og trekke fisk på 
fisk. Det kan på ingen måte 
sammenlignes med å lure en 
flott ørret på en stilleflytende 
imitasjon. Det var imidlertid en 
fantastisk artig observasjon av 
et spesielt fenomen som kan 
oppstå i vassdrag hvor man 
har krevende terskler hvor 
fisken ikke uten videre kan 
vandre fritt. 

Senere har jeg opplevd det 
samme på Hardangervidda. 
Ei lita tjenn i tilknytning til et 
større vann, men hvor bekken 
kun er stor nok til vandring 
ved spesielle anledninger. 
Noe fisk kommer opp, og 
blir fanget i tjenna. Det er 
imidlertid ingen krise, for 
tjenna er rik på næring og 
marflo, så småfisken blir 
raskt større. Og ved neste 
anledning bekken er så stor 
at småfisk kan ta seg opp blir 
det som en forsyningslinje 
av mat. Det er tatt smellfeit 
ørret på 3,5 kilo i denne 
lille tjenna på vidda. Og 
den går aldri tom. Selv om 
ikke det er nøyaktig samme 
fenomen, er det 2 sider av 
samme sak. Så siden har jeg 
alltid vært nysgjerrig på slik 
vann som kan ha mulighet 

for denne type innretning. 
Jeg kaller det terskelvann. 
Etter den femte ørreten 
hadde jeg altså fått nok, 
og vandret tilbake til teltet. 
Nordavinden var fremdeles 
ugrei, så det ble ikke noe mer 
fisking den dagen. Også den 
påfølgende dagen var det 
vind, så etter noen umotiverte 
forsøk med striping pakket 
jeg sammen og la i vei på 
hjemturen. I årene som har 
fulgt har jeg vært oppe ved 
hemmeligvannet ved flere 
anledninger, og jeg har fått 
oppleve et flott imitasjonsfiske 
og fått nydelig fisk. Når jeg 
er der tar jeg alltid turen 
nedom tjenna, og til den dag 
i dag har det aldri skjedd at 
jeg ikke har fått storfisk på 
første kastet. En stund etter at 
jeg hadde hatt min første tur 
oppover møtte jeg igjen min 
fluefiskekjenning på butikken. 
Han spurte om jeg hadde 
vært oppover, og hvorvidt jeg 
hadde fått noe. Jeg sa som 
sant var at jeg ikke hadde fått 
noe i hemmeligvannet. Jeg lot 
det henge litt i lufta mens jeg 
smilte lurt. Han så studerende 
på meg noen sekunder, før 
han svarte «den tjenna er noe 
for seg selv, ikke sant?» Jeg 
nikket bekreftende.

Nils Fredrik Foss
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Din velsmakende samarbeidspartner 
til lite og stort

mathuset.no  |  tlf 40 55 44 22

• Snitter, lunsj og møtemat
• Tapas, koldtbord og lokalmat

• Gryter, lapskaus og steker
• 3 retter, bryllup og galla

• Selskapslokaler

B E K L E D N I N G  •  T E LT  •  S O V E P O S E R  •  T U R U T S T Y R

Se vårt utvalg 
av fi skeutstyr
• Alt til sjø- og ferskvannsfi ske
• Fiskegarn

Vi selger:
• Løse kystfl uer/reker

• Tørr-/våtfl uer   • Meitemark

*  Medlemskort i GS må fremvises

Vi har 
bålpanner 

og tilbehør fra

Vi gir  15% rabatt 
på fi skeutstyr til alle 

GS-medlemmer*

HOVENGASENTERET I PORSGRUNN

ÅPENT 09–20    LØR 09–18
TELEFON 

35 57 17 00

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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Hvor kjent er du  
i GS sine områder?
Kan du se hvor dette bildet er tatt? 

Her har du muligheten til å vise hvor kjent du er i våre fiskeområder og samtidig 

være med i trekningen av et gavekort på kr 300,- hos Jakt & Fjellsport i Skien.

Send inn ditt svar til fiskesport@grenland-sportsfiskere.no innen 15. juni 2019.

Riktig svar på forrige konkurranse: Øvre Velevatn 

Vinner av forrige konkurranse: Tordis Flathus, Nordagutu. 

Vi gratulerer!

Tjønna du skal frem til 
ligger lang nord for alle 
“alfarveier” – her er 
ingen blåmerkede stier 
eller hytter i nærheten.  
Så, du skal studere kart 
nøye første gang du 
skal hit så du ikke farer 
vill!

Det er smalt og ulendt, 
du finner ei lita øy og 
“torv-øy”– men, enkelte 
plasser er det fint med 
fluestanga også.

PS, det kan slumpe 
noen store ørreter her 
– har faktisk sett bilde 
av ørret på 1,7 kg tatt i 
tjønna!

T. Chr.
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I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette 
Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrot-
midlene på tippekortet sitt. Har du ikke tippekort,  
så utsteder de det for deg i butikken.

GRASROTANDELEN

HVORFOR SKJER DETTE?

Kan det være skarven? 
Skarven var et sjeldent syn 
for noen år tilbake, men nå er 
den en ganske vanlig fugl å se 
– ofte der den sitter og tørker 
vingene sine etter å ha forsynt 
seg med fisk. Men det er ikke 
bare skarven som fisker, noen 
mener

Det kan være selen! Den har 
også økt betydelig i antall, 
og eter nok en god del fisk. 
Fiskeriministeren har bestemt 
at jaktkvoten på steinkobbe 
(sel) økes med 20 % - 12 dyr i 
Telemark. 

Hva med forurensing av 
fjordene? I mange år har 
menneskene brukt havet 
som søppeldynge. Plast er 
ett eksempel. Hva skjer når 
fisken spiser isoporkuler i 
god tro om at dette er sunt 

for dem. Hva med mikroplast 
av gamle bildekk som 
brukes på kunstgressbaner, 
eller vanlig slitasje på alle 
dekk? Hva med kloakk og 
industriforurensning?- (Her har 
det kanskje vært gjort en del 
tiltak, forresten.)

Hva med lysfiskerne? De 
forsyner seg grådig av silda 
som skulle blitt viktig mat for 
både sei, torsk og andre fisker. 
Hvor blir det av fangstene til 
lysfiskerne forresten. Kan de 
forsyne seg så mye de vil, eller 
er det kvoteregulert? Vi ser 
dem stadig i fjordene våre, og 
de «spiser nok» mer enn en 
skarv, trur jeg.

En gang var jeg med en 
reketråler ut. Det var moro, 
men du verden så mye fisk 
som ble sluppet daue ut igjen. 
Ikke vet jeg hvordan havet blir 
seende ut etter en reketråler 

heller, hva med koraller, tang 
og tare? Eller er det nok å ta 
av?

Oppdrett er også nevnt som 
en mulig årsak til nedgang i 
kysttorskbestanden, men så 
vidt jeg vet er ikke dette en 
aktuell problemstilling i våre 
fjorder, trur jeg.

Vi mennesker har blitt så 
effektive etter hvert. Er vi 
blitt så effektive at naturen 
ikke kan følge med lenger 
– kanskje kan vi kalle det 
grådighet?

Hva med klimaforandringer? 
Er torsken veldig avhengig av 
endra temperaturforhold for å 
gyte og trives?  Vi vet at det er 
variasjon i arter som ser ut til å 
trives hos oss. Stillehavsøsters 
har begynt å trives i våre 
farvann, makrellen er her hele 
året – er det forandringer i 

blåskjell, tang og tare? Og det 
er langt mellom «de gamle» 
isvinterne på fjordene våre.

Men skyldes dette 
klimaendringer, har det 
neppe noe særlig å si å nekte 
fritidsfiskere å fiske. Vi får 
håpe at det er andre ting vi 
kan gjøre noe med, slik at vi 
får opp torskebestanden igjen.

HVA GJØR VI NÅ?

Jeg utfordrer folk til å komme 
med sine synspunkter. Vi kan 
ikke bare sitte stille og se at 
kysttorsken forsvinner!

Her er regjeringens tiltak for 
å redde kysttorsken:

www.regjeringen.no/no/
aktuelt/ny-side11/id2637397/ 

FORBUD MOT 
TORSKEFISKE
Vi skjønner at torskefisket i fjordene våre må reddes, 
men hvordan? Hva har skjedd med kysttorsken?  
Er det flere faktorer som spiller inn? Hvorfor er det bare 
hobbyfiskerne og ikke yrkesfiskerne som rammes av 
forbudet? - Spørsmålene er mange, og jeg vil gjerne 
utfordre folk til å gi uttrykk for sine meninger.

Bildet viser en fin fangst en kamerat og jeg fisket på 
øyene utenfor Sandøya på slutten av 50-tallet. (Før 40 
cm-grensa), men det har ikke vært vanskelig å fiske 
kysttorsk helt fram til 2000-årsskiftet.

Tekst og foto: Finn Sigurdsen

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side11/id2637397/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side11/id2637397/
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Finn Sigurdsen
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Friskt stangpust
PRODUKTNAVN:  
John Morgan Telemark 
lettspinnstang UL

PRODUKTFAKTA: Todelt haspel-
stang for slukvekter 2–12 g.  
Lengde: 6 fot.  Leveres i stangtrekk.

VURDERING: Dette er en lett og følsom 
lettspinnstang med toppaksjon. Stanga 
er kort og framstår litt puslete ved første 
øyekast. Så feil kan man ta. Stanga 
har imponerende spenst og sender 
selv små spinnere og sluker langt av 
gårde. Stanga takler greit slukvekter 
opp til 15 gram. Til nød kan du kaste 
tyngre skyts, men da må du holde 
igjen litt påkraftbruken. Størrelsen gjør 
at den er lett å ha med på tur, men 
dette er også en av de mest følsomme 
haspelstengene jeg har prøvd. 

For en som er mest opptatt av å 
vifte med fluer, skal det litt til for å 
konvertere. Men denne lettspinn  stanga 
har gjort slukfisket moro igjen. Stanga 
er såpass følsom at du kjenner fiskens 
krefter og bevegelser, og gir samtidig 
svært presise kast. Bunndelen blir 
jeg ikke helt klok på. Den har ekstra 
lengde for at du skal kunne kaste med 
to hender, men på en så lett stang er 
ikke dette nødvendig. Her kunne man 
kanskje prioritert å laga et enda bedre 
grep. Mer er det ikke å utsette på denne 
stanga, som for øvrig er produsentens 
«hjertebarn». Ei så god haspelstang til 
under tusenlappen, skal du lete lenge 
etter. 

Vurdert av Lars Reitan

PRIS: kr 899,-    
 

LEVERANDØR:    John Morgan Telemark AS,    tlf. 478 95 468    www.johnmorgantelemarkas.com

John Morgan 
Telemark

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Vi leverer komplette bad med alt arbeid fra våre 
rørleggere og samarbeidspartnere. 

Rørleggern hjelper deg med ditt nye 
drømmebad / modernisering av bad!

Rørleggern er din lokale VVS faghandler

Kontakt oss for en gratis befaring, eller kom gjerne
innom butikken med utstilling og stor parkeringsplass.

Les mer om våre tjenester på www.rorleggern.no

BESTILL BEFARING
Ring 35 91 35 00
firmapost@rorleggern.no
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Historier fra den gamle 
mannen i hornet
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BYGDE KRANGEL
Gjennom en hel mannsalder har jeg sittet sammen 
med sauheringer og diskutert mangt og meget – om 
deler som er flyttet, om fiskeretter og veier som 
skulle vert rettet på. 

I Valdres og Hallingdal var det minst like ille. 
Hallingdølene var kortvokste, hjulbeinte og sidrumpa. 
Folk fra Valdres var storvokste og rettskafne. 
Hallingene ville ha hevd på eiendom i Valdres.

Lagmannshøgda het en ås der lagmannen var blitt 
«smurt». Rømmergrautstykket het en skogsteig der 
jordskifteretten etter sigende var smurt med god 
rømmegraut. Et annet sted fantes et vann som ble kalt 
Smørøyet. Det var blitt slik fordi noen hadde «smurt» 
en viss instans med fjellsmør. En plass som kaltes 
Tjuvlia var blitt hallingenes eie på hevd siden de 
i mange år hadde tjuvhogd tømmer der. I tre 
vann hadde en halling tatt ut ørret hver høst 
og ville således ha hevd på disse. Det ville 
han selv om det beviselig aldri hadde 
eksistert ørret der. I rettsprotokollen stod 
det under ed at da den kontrakten ble 
skrevet, var tilstede en ærlig person 
og tre hallingdøler.

Hvis en valdresmann hadde 
et godt ørretvann og kom i 
klammeri med naboen, så 
ble det fort til et trytevann.

Gordon.

NIKODEMUS FERGEMANN
For mange, mange år siden ferget Nikodemus over et 
sund mellom Valdres og Hallingdal.

Turen over kostet 25 øre og sparte reisende for et par 
timers ekstra gå-tur. En gang skulle han frakte en av 
frierne til ei seterjente et stykke unna. Jenta hadde ikke så 
stort utvalg å by på når det gjaldt mat, men hun hadde en 
masse god prim. Dette foret hun den stakkars frieren på i 
store mengder.

Det faktum at prim i store mengder kan virke lakserende 
på enkelte ofret ingen en tanke. Så skjedde det som helst 
ikke skulle skje: Frieren måtte VELDIG tre av på naturens 
vegne. Det var akutt, og han befant seg midtfjords i 
en liten båt med Nikodemus til rors. Her var gode råd 
dyre! «Du får bare gjøre det i øsekaret», sa Nikodemus. 
Som sagt, så gjort. Mageknipen forsvant like fort som 
etterlatenskapen som ble sendt over båtripa. Da de etter 

en stund kom over til den andre siden, så de to finere 
fruer som satt nede i vannkanten og solte seg. Den 

ene fruen spurte på fin bærumsdialekt om noen 
kunne hjelpe henne med en kopp. Hun var blitt 

tørst i varmen og hadde ikke noe å drikke av. 
«Ta øsekaret, du», sa Nikodemus. Damen 

bøyde seg ned, fylte i karet og drakk villig 
vekk. Så sa hun høflig og entusiastisk: 

«Man vet sannelig at man er høyt 
til fjells når det attpåtil smaker 

fjellprim av vannet».

Gordon.
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1. Fiske i våre områder krever gyldig medlemskort, eller gjestekort som gir rett til fiske. Disse skal 
medbringes under fiske.

2. Bare stangfiske er tillatt. Hver fisker kan kun benytte 2 stenger med maks 2 opphengere under 
fiske. I følgende vann er oterfiske tillatt fra foreningens båter: Døla, Fjellvannet, Horta, Røyvannet, 
Stengestad, Ørjevann/Bustul, Åslivatn og Slettevannet samt Homvatn ved Gunnhildsbu. 
Leier du Ørjebu, kan du fiske med inntil 5 egne garn i Ørjevann, størrelse maks 26 omfar. Garna skal 
merkes med GS-blåser. Fangstrapport skrives på skjema som er på hytta.

3. Det er forbudt å bruke levende agn. Unntatt er bruk av meitemark, maggot, fjærmygg og lignende.  
Se ellers Lov - 1974-12-20 nr 73: Lov om dyrevern.

4. All motorisert ferdsel er forbudt i våre områder, unntatt fra denne regel er kultivering og annen 
nødvendig transport, som er godkjent av styret, grunneiere og kommune. Denne regel gjelder ikke 
for Norsjø. Elektrisk påhengsmotor kan benyttes i Fjellvannet.

5. Bare foreningens båter kan benyttes under fiske. Medbrakte båter, flyteringer og bellyboat kan ikke 
benyttes. Bellyboat, flytering, kano eller kajakk kan benyttes i Slettevannet. Bellyboat og flytering, 
drevet av svømmeføtter, kan også benyttes i Bonntjønn, Merratjern, Smalvann, Surtetjønn v/ Eiangen, 
Store- og lille Tvittingen (vår del) og Åletern Nordre. Bellyboat, flytering, kajakk eller kano skal 
være tørt før de benyttes i GS sine vann. Fra disse båtene er kun tillatt å bruke mark-, flue- eller 
lettspinnutstyr. Egne båter kan benyttes i Norsjø.

6. Under fiske i våre områder på Hardangervidda skal all ørret under 23 cm settes ut igjen hvis mulig.

7. Fiske er tillatt hele året. Unntatt er vårt område på Hardangervidda.

8. Det skal leveres fangstrapport. Se egne retningslinjer på: www.grenland-sportsfiskere.no

9. Overtredelse av våre fiskeregler kan resultere i eksklusjon fra foreningen og dermed tap av 
fiskerettigheter.

10. Dersom ett av våre medlemmer blir anmeldt og straffet etter norsk lov for ulovlig fiske utenfor våre 
områder kan det resultere i eksklusjon.

NB! All ferdsel i våre områder skal skje på naturens premisser. All søppel skal taes med hjem. 
Området skal forlates slik du ønsker å finne det. Bruk av åpen ild i sommerhalvåret er forbudt.  
(15.4 – 15.9). Se ellers, Lov 1992-05-15 nr 47: Lov om Laksefiske og Innlandsfiske av 15. mai 1992.

VÅRE
  FISKEREGLER

42



43

Tlf.: 35 52 04 50 –  Amt. Aals g. 91, 3716 SKIEN

Motivet er fra Åslivannet
Maler bilder på bestilling

Gjermundsen Kunst & Rammer
Rammeverksted - Kunstartikler - Restaurering

Luksefjellveien 201, 3721 Skien
Telefon 35 59 03 89 - Telefax 35 59 06 95 - Mobil 917 52 743

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

FAGFLIS GRENLAND – LYSØ FLIS & NATURSTEIN AS // BEDRIFTSVEIEN 30, 3735 SKIEN
TLF.: 35 58 70 00 // WWW.FAGFLIS.NO // MAN. TIL FRE. 07:00 – 18:00 // LØR. 10:00 – 15:00

20 % RABATT PÅ ALLE FLISER

Rødmyrjordet 2 - 3735 Skien    Tlf. 35 59 50 00



Returadresse:
Grenland Sportsfiskere
Postboks 144
3701 Skien

De fleste bladene leveres uadressert av 
Telemark Distribusjon. Savner du eller andre et 
blad, så gi beskjed til redaksjonen, eller meld 
fra til fsigurds@online.no så vil vi følge det opp.
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