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Da nærmer vi oss slutten på annerledesår nr. 2… 
Alle håpet og trodde vel at dette skulle bli mere 
kortvarig enn det nå viser seg. I skrivende stund 
så er smitten stigende. Vi får alle håpe at dette 
er siste krampetrekning.  

GS-året har forløpt nesten som vanlig fra 
sommeren av. Medlemsmøtene er i gang med 
kåsører og samling. Ser at det tok et par møter 
før de fleste var tilbake på sin vante plass :-) Når 
vi nå ser tilbake på året, ser vi at medlemstallet 
og hytteutleien ligger ganske stabilt høyt og 
nesten på samme nivå som i fjor. Dette betyr at 
mange av de nye medlemmene har fortsatt, noe 
som er positivt. Det ser ut som fisket har vært noe 
dårligere, både av ørret og laks.

Vi har nå, i høst, også hatt noen utfordringer med 
sopp på laksen, også når de går i elven. Her har 
det blitt tatt opp fisk som er sendt til analyse 
for å se om vi kan finne årsaken. Ørretfiske 
høres ut som fangstmessig er lavere i år, men 
fangstrapporter viser likevel at det blir tatt mye 
fin fisk. Da mener jeg fisk på over halvkiloen, som 
for meg er fin fisk.

Hytteutleien er veldig bra, noe som lover godt 
fremover. Hyttene er ofte utgangspunktet for 
alle våre fine turer om det er fiske, bærtur eller 
bare kos. Avalen med Løvenskiold skulle fornyes 
nå i år og det er med glede jeg kan informere 
om at ny avtale er signert. Dette er svært viktig 
for oss i forhold til planlegging fremover, med 
tanke på hytter og fiskevann. Samarbeidet med 
Løvenskiold fungerer meget bra og vi ser frem til 
videre samarbeid i årene som kommer.

I Mars 2022 så er GS 85år. Da er mitt ønske 
at flest mulige medlemmer tar seg tid til å bli 
med på jubileumsfest. Dette trenger vi etter 2år 
med pandemi. Det er bare å melde seg på til 
Arrangementskomiteen.

Takk også til Fiskesport for et flott blad og 4 
nummer også i år. Vet det er mye mas for å få det 
til i rett tid (kritikk til meg selv). Bladet er utrolig 
bra. Sammen med en oppegående hjemmeside 
og Facebook når vi stadig flere. Stå på.

Vil takke alle for innsatsen de legger ned for GS. 
Frivillig arbeid er ingen selvfølge. Dette har vært 
vår livsnerve i alle år og som sammen med vår 
formålsparagraf definerer det vi står for. Tusen 
takk alle sammen

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.

Julen er en tid for hygge 
med familie og venner. 

Ønsker alle en fin juletid 
og et GODT NYTT ÅR!

Trykk: ETN Grafisk

Opplag: 1.800 eksemplarer
Utgivelser: Fire utgaver per år.

Forsidebilde:  
Nils Fredrik Foss – Rønningslia by night 
  

Annerledesåret del 2
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I disse dager pakkes landet inn i 
hvit snødrakt og julen har meldt sin 
ankomst, nok en gang. En stresset 
redaktør skal skrive årets siste leder, 
redigere årets siste bilder og artikler 
samtidig som huskjøp og flytting skal 
arrangeres. For et styr!

Det later til at pandemien er i ferd 
med å blusse opp igjen. Nyhetsbildet 
forteller oss at det nå er viktig å 
bruke de erfaringene vi tilegnet oss 
forrige gang dette skjedde. Grenland 
Sportsfiskere løste dette på en 
forbilledlig måte, og hvis vi nå må 
gjennom det samme en gang til, så er 
vi klare. 

I «FISKESPORT» har vi det siste året 
mistet flere i redaksjonen. Slik er det 
i alle utvalg – noen kommer og noen 
går. Og noen går over i evigheten. Vi 
har vært heldige og fått med Fred A. 
Fahre, prest og ihuga fluefisker. Han 
har bidratt før, men fremover er han 

altså en del av vårt utvalg. Det er noe 
vi setter stor pris på. Men selv om vi har 
fått en forsterkning i Fred Arve, så er 
det hyggelig med en til, hvis noen har 
lyst. Det er bare å melde sin interesse, 
enten til meg eller til Valgkomiteen.

Som Bjørn Erik skriver i sin leder, så 
gleder vi oss veldig over å ha landet en 
ny kontrakt med Løvenskiold. Det betyr 
uendelig mye for de fleste av oss. Det 
er mange fra GS som har litt av hjertet 
sitt oppe på Luksefjell, jeg er selv en av 
dem.

Det har blitt skrevet og snakket mye 
om pukkellaks i det siste. I fremtiden vil 
vi måtte håndtere denne elendigheten, 
enten vi vil eller ikke. Død laks i Bliva 
er også noe vi må finne ut av. Hva har 
skjedd og hva kan vi gjøre?. En ting 
er sikkert: Dere får vite det, enten via 
Fiskesport eller hjemmesiden. Vi har 
gode folk på saken, noen av de beste!

Vi vil fortsatt oppfordre våre 
medlemmer og øvrige lesere til å gi 
oss stoff til bladet. Hos oss er det god 
takhøyde og vi trykker det du kommer 
med hvis det er «innafor».

Da gjenstår det for meg å takke alle i 
redaksjonen og alle andre som bidrar til 
at vi får gitt ut bladet fire ganger i året. 

God jul,  
godt nyttår  
og like mye: 

Skitt fiske!
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MedlemmerPukkellaks,  
pandemi og julestress!

av Kjell. E. Høiby 
Redaktør, Fiskesport
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Den 2. november hadde vi enda en 
gang gleden av å få Emma Becker 
på besøk. Hun er en kjent skikkelse 
i de fleste sportsfiskemiljøer – 
ikke minst for å holde kåseri om 
sine mange reiser jorden rundt på 
jakt etter stor rovfisk. For Emma 
er virkelig ivrig etter å jage de 
helt store predator – fiskene, noe 
hun demonstrerte i sitt foredrag 
på Gjerpen Menighetshus denne 
kvelden.

Hun tok oss med på en spennende 
reise til flere land der hun jakter på 
noen av de største og mest beryktede 
rovfiskene vi kan tenke oss. Vi 
fikk være med på en spennende 
rundreise helt fra Tingvallavatn på 
Island til Trinity River i USA.

Emma, som for tiden er Butikksjef i 
«Skitt Fiske», forteller at hun anser 
seg selv som svært heldig ettersom 
hun kan leve av sin store lidenskap. 
Vi fikk se et spennende billedshow 
der hun poserte ved siden av rovfisk 
langt større og tyngre enn henne selv.

Hennes forkjærlighet for gummiagn 
og soft-baits, skiller henne fra det 
sportsfisket de fleste kjenner her 
til lands. Hun demonstrerte også 
hvordan man fisker med den type 
agn. Mange ble nok forbauset over 
hvor effektivt man kan fiske med 
blyfortyngede gummihaler i alle slags 
farger og størrelser.

En høylytt applaus vitnet om at dette 
var populært hos de fremmøtte 
denne kvelden.

Tekst/foto: 
Kjell E. Høiby

Glimrende foredrag!

Emma Becker Håkonsen holdt enda en gang et glimrende foredrag for GS.
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HVA SKJER?
Da håper vi at medlemsmøtene våre igjen kan gå som planlagt, første tirsdag i måneden,  
men følg med på GS hjemmeside: www.grenland-sportsfiskere.no,  
i tilfelle vi igjen må ta hensyn til coronaen. 

TIRSDAG 4. JANUAR KL. 19.00 
Medlemsmøte hovedforeningen. 
Foredrag: Irvin Kilde om artsfiske

TIRSDAG 15. FEBRUAR KL. 19.00 
ÅRSMØTE. Kun for medlemmer av GS. 
Frist for innkomne forslag til årsmøtet er  
seinest 15 dager før årsmøtet.

TIRSDAG 1. MARS KL. 19.00. 
Medlemsmøte hovedforeningen. 
Foredrag: Tommy Aarkvisla om laksefiske.

LØRDAG 12. MARS  
ÅRSFEST! Grenland Sportsfiskere  
fyller 85 år. Følg med på hjemmesida vår!

TIRSDAG 5. APRIL KL.19.00 
Medlemsmøte hovedforeningen. 

TIRSDAG 3. MAI KL.19.00 
Medlemsmøte hovedforeningen. 

Medlemsmøtene holdes i Gjerpen 
Menighetshus og det er salg av  
kaffe, mineralvann og wienerbrød  
– samt loddsalg.

VIKTIG!
Hvis korona-tiltakene fortsetter, vil arrangementene utgå inntil ny informasjon foreligger.

Følg med på  grenland-sportsfiskere.no for oppdateringer!

Selv om pandemien enda en gang er 
over oss, må vi ikke glemme at det 
kommer en sommer også etter dette.

Fatt mot alle sammen, ta vare på 
hverandre og ta godt vare på minnene.

For det VIL BLI BEDRE!
Tekst/foto: Kjell E. Høiby
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KASTENYTT Tekst og foto: Terje Christiansen

6

NM i Fluekasting 

Første helga i oktober ble det arrangert 
NM i Fluekasting ved Bråsteinvannet 
i Sandnes. Sandnes Flycasting var 
arrangør. Gari Aikio, Terje Christiansen 
og Bjørn Knutslid deltok for GS.

Det er «alltid» værhardt i Rogaland, 
så særlig øvelsen «Ørret presisjon» 
ble utfordrende med sterke vindkast 
i perioder. I Lengdeøvelsene «Ørret- 
sjøørret- og lakslengde» var det også en 
del vind, men fhv stabil fra en retning. 
Men, slike forhold må jo en fluefiskere 
takle.

Bjørn Knutslid tok gull i «Sjøørret-lengde» 
med 47,50m, og sølv i «Ørret-lengde» med 
36,50m!

I «Laks-lengde» kastet Gari Aikio 52m, 
som var nest lengste kast i innledende 
runde og kom til finalen, men endte til 
slutt på en flott 6. plass med 49,50m. 
Medaljen røk kanskje pga brudd på 
skytelina (man stopper tida for reparasjon 
da), lett å komme ut av «rytme» og ro…

Terje Christiansen kastet seg bort i 
presisjon med 32poeng under svært 
vanskelige forhold, men brukbart i «Ørret-
lengde» med 31 meter.

5#CUP 

Første innendørs stevne i 5#CUP, ble 
holdt i Sandneshallen 21.11. Kun Gari 
deltok fra GS. Han oppnådde 51 poeng i 
«Ørret-presisjon» 8. plass. De seks beste 
hadde fra 62 til 78 poeng, det er svært 
høyt nivå – ja, 78 poeng, tid 02:50, ble 
satt av Stein Grønberg (fra Kristiansand) 
og det er ny norsk rekord!

Kjetil Bertelsen, fra Sandnes, vant «Ørret-
lengde» med  37,44m, ikke langt unna 
Norgesrekorden.

Kastetreningene i Fluegruppa foregår i 
Skienshallen i vinter, noen sene mandags 
kvelder. Følg med på terminlista vår, og 
du er velkommen som nybegynner også 
– du får veiledning hvis du ønsker.

Bjørn Knutslid, i indre bane, kastet svært lang i «Ørret- og Sjøørret lengde».

Kastetreningene våre er i gang! Følg med på 

terminlista hvis du ønsker å bli med!
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7

Gari trener på «Laks lengde» ved 

Norsjø før NM i Sandnes.
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

ul f@ent-solbakken.no 

NYBYGG - TILBYGG - RESTAURERING - TERMOGRAFERING

Arvid BrøndAlen

1. Hvor lenge har du vært medlem i 
GS? 
- Det har vel blitt 15 år nå.

2. Foretrekker du ferskvann eller 
sjøen når du skal fiske? 
- Jeg foretrekker begge deler.

3. Hvilken hytte besøker du oftest? 
- Blekktjønn, der jeg er hytteansvarlig

4. Har du noe favorittvann? 
- Da blir det Blekktjønn

5. Hva slags fiskeutstyr foretrekker 
du? 
- Jeg fisker med sluk, spinner og mark.

6. Hva har du alltid med deg på tur? 
- Mat og drikke

7. Hvor stor er rekordfisken din? 
- Den er på 1 kg

8. Benytter du deg av våre områder 
til annet enn fisketurer? 
- Ja, jeg plukker bær, eller er bare på 
tur.

9. Hva er ditt beste «fiskeminne»? 
- Det var en tur på Eiangen med 
barnebarnet. Det var stas.

10. Hvis du kunne – hva ville du 
forandret i GS? 
- Ingen ting! 

Fiskesport fortsetter spalten ”10 kjappe”.  
Den består av ti raske spørsmål til et medlem 
i Grenland Sportsfiskere. Spørsmålene er de 

samme fra gang til gang, og denne gang  
er det Arvid Brøndalens tur.

10
KJAPPE
Intervjuet av Hege Johnsen 
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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

 35 54 16 27  //  www.elektroteam.net

33 33 57 00
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Tynnefiske med GS
Tekst: Geir Arne Stubberød og Henry Andre Svendby   Foto: Rebekka Teigen
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Onsdag 27. oktober var valgfaget mitt, 

Sportsfiske, med Grenland Sportsfiskere på 

Tynnefiske. Vi var spente og gledet oss veldig. 

Først dro vi med buss til fiskeoppdretts anlegget, der 
vi lånte vadebukser før vi dro videre til bekken under 
brua i Luksefjell. Det var en spennende opplevelse og 
veldig gøy. 

Vi gikk to turer, én i dagslys og én da det var mørkt. 
Vi fikk fangst på 622 ørret totalt, men ingen tryter. Det 
var en spennende dag, og alt i alt var det også mye å 
lære.

- Geir Arne Stubberød, Gjerpen 
ungdomsskole

Å være med på tynnfiske var veldig gøy. 

Først så tok vi på oss en slags våtdrakt med 
støvler. Deretter gikk vi uti vannet. Magne 
Myrvang og Are Johansen hadde elektriske 
stenger som de tok ned i vannet for å 
svimeslå fisken. Da tok vi fiskene i håvene 
våre.

 Det var mange steiner i vannet og noen 
ganger snublet vi. Jeg er veldig glad for at 
vi fikk være med på denne turen, det var 
VELDIG GØY!

Jeg syntes også at det var veldig gøy at vi 
fikk så mange fisk. Vi fikk også lov til å ta med 
oss noen fisk hjem.

Magne Myrvang og Are Johansen var veldig 
hyggelige folk :)

- Henry Andre Svendby, Gjerpen ungdomsskole

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Bestill enkelt på 
bentesblomster.no eller 
ring oss på 35 53 64 50
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Gode samtaler og masse kos ved bålet.

Her er en ivrig gjeng  
i Grønnsjøbekken.  
Kveldens lærer var 

Tor Erling Løvstad.

To gutter som var meget fornøyde med fangsten.Her følges det godt med på informasjonen som kom fra Magne Myrvang. Det ble tatt  
opp 580 fisk fra Lifjellbekken og ca. 60 fisk fra Grønnsjøbekken denne kvelden.

Tynnefiske 
med GS
Tekst og foto:  
Hege Johnsen
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Under en gangvei jeg av 
og til tusler på, går det et 
stort betongrør hvor en bekk 
sildrer rolig gjennom. Det er 
sjelden stor vannføring her, 
så vannføringen er fhv stabil, 
men i sommer var det så 
vidt det sildret... da, ble jeg 
bekymret for «fiskene mine»! 
Ja, jeg har vel røpet nå at det 
er fisk i bekken – for noen 
år siden oppdaget de da de 
ploget nedstrøm fra røret. 
Disse måtte jeg undersøke, 
kunne det være ørret her? 
Vel, det er en «vannpytt» litt 
nedstrøms, men oppstrøms er 
det ikke noe tjern eller vann 
– bekken kommer bare av 
nedslagsfeltet for nedbør. 

Etter nærmere øyesyn så jeg 
at det ikke var ørret , men 
bekkerøye. Bekkerøya ble 
innført til Norge i 1883, de 
første utsettingene resulterte 
at den etablerte seg i Øyfjell 
og Overnbekken i Buskerud. 
Bekkerøye ble satt ut i en 
rekke sure vann og tjern 
fra ca.1970 – 1990 tallet. 
En rapport viser at det er 
etablert over 200 levedyktige 
bestander i Norge. (kilde: Store 
Norske leksikon).

Men, hva med «min bekk» - 
hvordan i all verden har de 
havnet der? En mulighet er 
at en skoleklasse i Skien kan 
ha satt ut fisk på 70-80-tallet, 
det var noen skoler som 
hadde «Friluftsliv» som 
valgfag og drev også litt 
med fiskekultivering. Hvis 
bekkerøya i bekken har klart 
å holde stammen ved like 
siden dengang, er det utrolig 
– for det meste av bekken 
ligger i rør under veier og 
bygningsmasse, kun i enkelte 
korte strekninger er den opp i 
dagen!

Selv om bekkerøya er en 
innført art håper jeg at den 
overlever i bekken – jeg skal 
følge nøye med videre.

Tekst og foto:  
Terje Christiansen

DET TAR TID 
Å BLI KVITT 
SØPLA...

At det skal være så 
vanskelig å få med seg 
emballasje og søppel  
hjem etter tur er merkelig…

Kanskje du får en  
«vekker» når du leser  
dette skiltet?

Tekst og foto:  
Terje Christiansen

HVORDAN  
HAR DISSE  
KOMMET HIT?

Når jeg er på tur, også ofte uten fiskestang – og i «li og fjell», har jeg alltid øyne 

med meg når jeg nærmer meg tjern, vann og bekker – er det fisk der tro?
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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
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«Sekstjenn»
av Nils Fredrik Foss

Dette hendte meg for ikke så lenge siden, 
da kona mi og jeg hadde tatt permisjon 
fra jobbene for å bo ett år ute i villmarka 
i Austheiene. Vi bodde langt fra folk og 
langt fra vei, midt i en nesten endeløs 
fantastisk natur. Vi var jo mye på tur 
både sommer og vinter, og begynte å 
bli ganske kjent i nærområdene. Likevel 
var det en sommerdag vi var ute at vi 
kom over en gammel koie som lå på en 
høyde. 

Den var ikke lett å se, for den var 
fullstendig tildekket av skog, men det 
var lett å se at den hadde ligget åpent 
og fint i fordums år, vestvendt og med 
utsikt over ei lita tjenn. Over døra var det 
en slåe med en stor gammel lås, så vi 
kom ikke inn, og koias eneste vindu var 
dekket fra innsiden så vi fikk heller ikke 
sett inn. Selv om tømmeret var gammelt 
virket taket ganske godt, og ved nærmere 
ettersyn så jeg at det lå knotteplast under 
torva. Eller, torv fru Blom, det var mer 
som en liten skog. Dagen etter tok jeg 
kontakt med grunneieren i området, og 
han var overrasket over at den gamle 
koia fremdeles stod. Selv hadde han kun 
vært der inne som guttunge, da den ligger 
avsidesliggende og mer enn 3 timers 
gange fra nærmeste vei. Koia hadde 
blitt leid ut til en eldre kar på slutten av 
80-tallet, som hadde gått bort for mange 
år siden, og siden hadde nok ingen vært 
der inne. Før nå. Grunneier tilbød oss å 
disponere koia, dersom vi ville se etter 
den, og låsen kunne jeg bare bryte opp 
og skifte. Vi syntes dette var spennende, 
så noen dager senere tok vi på nytt turen 
innover. Denne gang med soveposer, 
liggeunderlag, litt mat, baufil, ny lås, 
vaskesaker og ei sag. Vi skulle vel få 
skikk på bua igjen.

Den gamle låsen forsvant, og spenningen 
var stor da døra ble åpnet. Sannsynligvis 
for første gang på nær 30 år. Det så 
ikke ut der inne. Gammelt sengetøy 
og tekstiler var forsøkt hengt opp, men 
musene hadde uansett hatt fritt spillerom 
i mange musegenerasjoner. Det første 
som måtte gjøres var å lage et bråtebål. 
Men ved nærmere øyesyn var det 
absolutt ei koie med sjel. Krakker og bord 
var laget på stedet, det var hyller fullt av 
bokser og gamle ting, og innerst i hjørnet 
var det en bitteliten vedovn på en stor 
steinheller. På vestveggen var det et lite 
vindu, og under vinduet 2 romslige brisker. 
Taket virket tett, og gulvet var faktisk av 
smale lakkerte furubord. På langt nær i 
vater, men likevel nokså helt. I stokken 
over døra var det skåret inn årstallet 1892.

Vi brant bål hele dagen, og etter hvert 
ble koia tømt for både tekstiler og 
madrasser. Deretter ble alle tingene som 
stod på hyllene gjennomgått. Der var 
gamle kakebokser og kaffebokser med 
stearinlysstumper, fyrstikker, Globoid, 
og såpestykker. Der var bokser med 

salt og sukker, litt hermetikk, gammelt 
håndverktøy, skruer og spiker, fjøslampe, 
flasker med parafin og ei uåpnet 
halvflaske «Eu du vie». Og mye annet dill 
og dall. På gulvet stod en blå plastdunk 
med svart skrulokk, og oppi den var det 
bokser med havregryn, knekkebrød, et 
enkelt servise, litt bestikk og en pose med 
en hyttebok. Tydelig at mus hadde vært 
en utfordring også for 30 år siden, for 
plastdunken rommet nok alt som skulle 
være musesikkert.

Vi holdt på til det begynte å skumre, og 
da kvelden kom var koia forvandlet til 
et sted man igjen kunne bo. Riktig så 
koselig var den blitt. Vi laget en benk 
foran bålplassen vi hadde etablert, og 
mens mørket senket seg satt vi og varmet 
oss foran bålet, mens vi med andakt 
delte en halvflaske «årgangs-Eu de vie» 
og lot tankene løpe. Hvem var eieren av 
drammen vi varmet oss på, som hadde 
benyttet koia sist, og hvem var det som 
hadde satt opp koia i utgangspunktet – 
for mer enn 120 år siden?

Sekstjenn. Musesikkert.

Koia i skogen.
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Jeg hadde sjekket at pipeløpet virket 
bra, og ryddet unna «skog og lyng» der 
hvor det kom opp gjennom torva, så da vi 
trakk inn for kvelden fyrte vi opp i den lille 
ovnen. Det måtte være verdens minste 
vedovn, men den fungerte da som den 
skulle.

Etter hvert fant vi soveposene, men jeg 
tok med meg hytteboka og ble liggende 
med hodelykt og lese litt.

Første oppføringen var fra sommeren 
1982. Det var flere beskrivelser av 
utbedringer som hadde vært gjort, blant 
annet at taket var reparert og dekket med 
knotteplast som hadde blitt fraktet inn på 
vinteren. Deretter var det regelmessige 
registreringer etter mange besøk utover 
høsten. Brukeren var tydeligvis pensjonist, 
for han hadde vært her både titt og ofte. 
Det var skildringer av dyreliv, multer 
og bær. Det var redegjørelser om trær 
som var felt, og hvor mye ved som var 
kappet og kløyvd. Og det var beskrivelser 
av været, temperaturer og etter hvert 
snøforhold. For han hadde vært her 
vinterstid også. Dessverre stod det 
ingenting om fiske.

Men så kom jeg til en oppføring som 
fanget interessen litt ekstra. Den stod 
under overskriften «Påsken – 83», og 
begynte slik: «Ankom bua midt på dagen 
skjærtorsdag. Måtte be Helge om skyss 
på skuteren da det ville tatt for lang 
tid å gå. Hadde nemlig med meg 15R i 
en plastkanne som ble satt i innosen i 
Vesletjenna. De virket å være i fin form 
etter turen, spennende å se om de klarer 
seg.»

Dette var noe jeg forstod meg på. Jeg 
reflekterte litt over hva r-en kunne bety, 
men kom til at det måtte stå for «røye». 
I Austheiene ble de fleste vann og 
vassdrag fisketomme på grunn av sur 
nedbør på 70- og 80-tallet, og for å bøte 

på dette ble det iverksatt en ganske 
storstilet utsetting av Canadisk bekkerøye. 
Bekkerøya tålte surt vann bedre enn 
ørreten, og klarte seg mye bedre i de sure 
vassdragene. Til å begynne med trodde 
man den ikke var i stand til å gyte, men 
det viste seg etter hvert å være feil – den 
var til og med vesentlig mindre kresen 
enn ørreten når det gjaldt gyteplasser. 
Etter hvert som den sure nedbøren avtok 
kom ørreten sakte, men sikkert tilbake. 
Dels ved egen hjelp der hvor den ikke var 
fullstendig utryddet, og dels ved utsetting. 
Og i matfatet utkonkurrerte den røya, 
slik at det i dag er svært sjelden å finne 
vann med bekkerøye. Den har så å si 
forsvunnet igjen, og nå er den heller ikke 
lenger lov å sette ut, den fremmedarten 
den jo er.

Jeg bladde videre i boka, og da jeg kom 
til sommeren fant jeg en ny oppføring 
som interesserte meg. Den stod under 
«Juni ’83», og lød som følger: «Så 2R pile 
avgårde i bekken i dag, samt en som 
svømte rolig på den grunne siden. Så det 
virker som de har klart seg. Til vinteren får 
jeg forsøke noen flere».

Dette var spennende. Det stod ikke noe 
mer om fisk før jeg kom til neste påske. 
Der fant jeg denne oppføringen: «Helge 
kjørte meg inn med 20R i dag. 

Ble fordelt på Femtjenn, Sekstjenn og 
Nitjenn». Det tok litt tid før jeg fanget 
meningen med dette, men så forstod 
jeg at han hadde satt i 3 nye vann. Og i 
området rundt koia ligger det 3 små vann, 
foruten Vesletjenna på nedsiden. Disse 
vannene har ikke noe navn på kartet, og 
ble følgelig oppkalt etter hvor mange fisk 
han hadde satt ut. Genialt.

Selv om jeg ikke kjente til koia, kjente jeg 
til vannene rundt. Men da de er relativt 
små, anslagsvis mindre enn 5 dekar 
hver seg, og ikke har tilknytning til noe 

vassdrag, har de aldri interessert meg 
hva fisking angår. Visst har jeg sittet og 
speidet litt etter vak, men jeg har aldri 
sett noe. Jeg har derfor konkludert med 
at de er fisketomme. Noe de sikkert også 
er. Bekkerøya blir ikke så gammel, og 
med mindre den har klart å gyte vil det 
ikke lenger være spor av fiskene som ble 
satt ut.

På neste side var det tegnet opp en rute-
tabell. På venstre side stod navnene på 
de 4 vannene, og vertikalt var det tegnet 
kolonner med årstall – med start i 1983. 
For hvert av vannene var det 2 felt i hver 
kolonne.

I det første feltet var det angitt et tall 
eller en strek, tydeligvis antall fisk som 
var satt det året, og det andre feltet var 
det angitt et lavere tall, eller en strek. 
Jeg konkluderte med at dette var et 
kultiveringsregnskap som viste både 
utsett og uttak. 

Det strakk seg over en periode på 9 år, 
frem til 1991. En fellesnevner var at det 
ikke ble registrert nye utsett før det var 
registrert et tall på uttak. Det ga mening. 
Han ville sikre at fisken klarte seg før det 
ble satt ut flere. På 2 av vannene var det 
ikke registrert uttak, og følgelig heller 
ikke flere utsettinger. Det gjaldt Femtjenn 
og Nitjenn. 

Muligens Nitjenn.

Utrydding. Gammel mat.
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På Vesletjenna og Sekstjenn var det 
imidlertid registrert årlige uttak fra og 
med ’85, og 3 nye utsett – hhv. i ’86, ’88 
og ’90.

Jeg bladde i hytteboka til de årene hvor 
det var registrert uttak, og ganske riktig, 
her fant jeg flere oppføringer hvor det 
stod beretninger om at han hadde fått fisk. 
Denne var fra sommeren ’86: 

«Fikk 2 i Vesletjenna på fredag, hhv. 550 
og 700. Flott fisk, feit og rød. Var nok til 
både middag fredag og frokost på lørdag. 
Ser sjelden at de vaker, men de går i 
sammen. Får som regel flere på samme 
sted.»

Jeg leste videre gjennom boka, og fant 
mange fiskeoppføringer. Den største han 
rapporterte om var på 900 gram –  
i «Sekstjenn».

Det var ikke så lett å sovne den kvelden. 
Kunne det være at det fremdeles fantes 
røye i noen av disse vannene? Jeg slo 
raskt fra meg tanken på at noen kunne ha 
overlevd fra de opprinnelige utsettingene, 
men det kunne jo være at noen hadde 
klart å gyte? Jeg kjente på en stigende 
spenning, og var veldig klar for å sjekke 
ut dette nærmere.

Da vi hadde mye å bære på da vi skulle 
inn til koia hadde jeg ikke tatt med 
fiskeutstyr, så dagen derpå spiste vi 
frokost og pakket deretter sammen for 
retur tilbake til hovedhytta.

Den påfølgende dagen var jeg imidlertid 
tilbake igjen. Denne gang med fluestang 
og assortert tilbehør. Det er mulig at sluk 
ville vært mest effektivt for å prøvefiske 
disse småvannene, men det har seg slik 
at jeg får slike leie utslett av å holde i ei 
slukstang, så det var uaktuelt. 

Nå var det 2 av vannene rundt koia det 
ikke var rapportert om gjenfangst i boka, 
«Femtjenn» og «Nitjenn», men jeg kunne 
ikke vite hvilke vann dette var. Jeg måtte 
følgelig prøvefiske samtlige.

Første tjenna var et vann som lå litt høyt, 
i et dalsøkk mellom 2 åsrygger. Det var 
et fint vann, vel hundre meter langt, og 
kanskje 40–50 meter bredt. Det var ikke 
noe klar innløpsbekk, og kun en liten 
sildrebekk ut. Dybden var vanskelig å 
anslå, men den kunne vel være 3–4 
meter på det dypeste. Noe veldig 
gjennomstrømming var det nok ikke på 
dette vannet, så jeg hadde mine tvil. Jeg 
ble sittende litt å kikke, men så ingenting. 
Stanga ble rigget med synk-2 snøre, og 
en Wollybugger. Jeg gikk langs hele den 
ene lengden og kastet, lot snøre synke, 
og drog inn. Jeg nådde godt over halvveis 
til den andre bredden, men det var ikke 
antydning til liv. Ok. Fisketomt.

Det neste vannet var også et vann som lå 
ganske høyt og på steingrunn, men dette 
var mindre og grunnere enn det første. 

Jeg hadde ikke særlig trua, så jeg ga det 
kun et par kast uten resultat før jeg travet 
videre.

Det tredje vannet var annerledes. Det var 
et typisk myrvann, med et bredt belte av 
flytetorv på vestsiden. Den østre delen var 
litt grunnere, og her var det både siv og 
vannliljer. Sistnevnte er en uting når man 
fisker med flue, så jeg satte kursen mot 
flytetorva. Det var ingen klar innløpsbekk, 
men landskapet og fjellformasjonene 
tilsa at tjenna nok hadde godt tilsig fra 
nedbør. Utløpet var delvis blokkert av en 
gammel beverdam, men selv om det var 
lenge siden noe nedbør av betydning 
rant det ganske livlig gjennom de gamle 
damstokkene. Jeg hadde ingen anelse 
om dybden, men ut for flytetorva virket 
det som det var noen meter. Jeg gikk 
forsiktig ut på flytetorva, som for så vidt 
bar overraskende godt, og la et godt kast 
parallelt med torva, et par meter ut.

Så lot jeg snøret synke ca. en meter, og 
begynte å trekke inn. Dersom det stod 
storfisk under torva ville forhåpentligvis 
wollybuggeren lure den frem. Ingenting. 
Jeg tok noen kast til i ulike retninger, men 
det var helt dødt. Veldig tålmodig er jeg 
ikke, så nå begynte jeg å miste litt trua 
på at jeg skulle finne resultater av det 
gamle kultiveringsarbeidet. Nå var det 
bare Vesletjenna igjen. Jeg puslet tilbake 
i samme retning jeg hadde kommet, men 
da jeg passerte østenden med vannliljene 
stivnet jeg med ett til. Sola stod slik at jeg 
hadde god sikt ned i det grunne vannet, 
og under et liljeblad kunne jeg klart og 
tydelig se at det stod en ganske stor fisk. 
Den stod helt stille, og jeg visste ikke Ryddige hyller.

Trivelig interiør.
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Bekkerøye.

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Banken for Telemark og telemarkinger

om den hadde sett meg. Jeg 
frøs til, og deretter tok jeg 
noen forsiktige skritt bakover 
inntil jeg definitivt var ute 
av synsfeltet til fisken. Litt 
skjelven fikk jeg stanga i 
posisjon, og la ut et kast et par 
meter bortenfor der jeg mente 
fisken fremdeles stod. Det 
var grunt der, så jeg begynte 
straks å trekke forsiktig inn. 
Ingenting. Etter noen meter 
kom wollybuggeren inn i 
synsfeltet, og umiddelbart ble 
jeg var at den ble rolig fulgt 
av minst 3 relativt store fisker. 

Plutselig skyter den ene 
frem, jeg løfter stanga, og det 
begynner å plaske voldsomt. 
Etter den første overraskelsen 
skyter den avgårde, og snøret 
hyler ut av snella. Dette var 
sprek fisk. Heldigvis hadde 
jeg solid rigg, med synk 
polyleader og 0.20 fortom, så 
jeg klarer å få fisken inn til 
bredden igjen. 

Et øyeblikk går den rolig forbi 
meg på et par meters avstand, 
og jeg ser klart og tydelig at 
det er en røye, før den skyter 
avgårde igjen. Og så var det 
disse vannliljene da. Febrilsk 
prøver jeg å unngå at den 
skal gå rundt disse lange 
stenglene, men det er for sent, 
og jeg kan se at den trekker 
ned 2 kraftige blader. Deretter 
går den opp flere ganger og 
lager noe voldsom med plask, 
før det blir helt stille. Jeg 
forsøker å trekke inn, men 
det eneste som skjer er at 
jeg trekker 2 vannliljeblad 
under vann. Jeg setter til 
litt makt, og stenglene 
slites av. Wollybuggeren 
henger fremdeles på, men 
fisken er borte. Momentet 
fra motstanden i vannliljene 
gjorde at den hadde klart 
å slite seg løs. Jeg var på 
samme tid både oppspilt og 
oppgitt. 

Jeg hadde funnet fisk som 
utvilsom stammet fra fordums 
års kultivering, men jeg hadde 
ikke fått den opp. Og nå var 
det laget så mye leven at det 
ikke var nødvendig å prøve 
mer på en stund. Jeg satt en 
stund langs tjenna og speidet 
utover. Den virket igjen helt 
død. Bekkerøyer vaker ikke i 
tide og utide. Og det er sikkert 
like greit, for slik kan denne 
tjenna unngå unødig interesse 
fra jegere og annet folk som 
kunne finne på å ferdes der. 
Men nå visste jeg at det var 
fisk der. Stor fisk.

Etter å ha pustet ut tuslet jeg 
videre ned til «Vesletjenna». 
Det var den siste tjenna som 
var beskrevet i kultiverings-
tabellen. Her hadde det vært 
fisk, i hvertfall frem til 90-tallet 
og sikkert lenger, det kunne 
jeg lese av hytteboka, men 
jeg lykkes ikke med å få noe 
kjenning. 

Det var ei forholdsvis 
åpen myrtjenn, med gode 
kastemuligheter hele veien 
rundt, så når det ikke var tegn 
til liv konkluderte jeg med at 
det ikke hadde foregått noen 
suksessfull gyting.

Det burde være åpenbart for 
alle at det ikke tok så mange 
dagene før jeg på ny var 
tilbake i vannet jeg hadde 
oppdaget røya. Og i tiden 
som fulgte landet jeg flere 
flotte individer, både store 
og små. Det var åpenbart at 
dette var, og fremdeles er, et 
godt og balansert vann for 
røya. Største jeg har fått er på 
800 gram, men de store lar 
jeg alltid gå. Bekkerøya er en 
grådig fiskespiser, og tjenna er 
sikkert avhengig av de store 
individene for ikke å bli ei 
tusenbrødre-tjenn. Det er mye 
lettere å få bekkerøye enn 
ørret. Den er mindre var, og 
den er utrolig glupsk. Sånn sett 
er det ingen stor fiskeutfordring 
å lure disse. Men det er en 
flott fisk, og en god matfisk, så 
hvert år har jeg alltid en tur til 
det som må være «Sekstjenn». 
Oppkalt etter de seks første 
som ble satt ut i 1984. Og jeg 
jager fremdeles rekorden på 
900 gram!

av Nils Fredrik Foss

Koia på kveldstid. Fin størrelse.
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NÅR HVER TUR 
KAN VÆRE  
DEN SISTE
Tekst og foto: Fred Arve Fahre

Det er en bittersøt opplevelse når kalenderen 

tipper over i oktober. Det er fortsatt håp. Men 

samtidig er vissheten der om at hver tur kan bli 

årets siste tur, hvert vak kan bli det siste man 

ser. Og hver fisk… ja kanskje er årets siste fisk 

allerede fanget? 

Veien fra søtt til bittert er sannelig kort når slike tanker sniker 
seg inn. Så legger is-lokket seg ubarmhjertig på vannene, ett 
etter ett. Selv fjærmygg går i dvale, og det virker evig lenge 
fram til en ny vår med løvsprett og sildrende smeltevann. 

En særdeles travel september gjorde presset på oktober 
større enn normalt for denne outsidermåneden, så uheldig 
plassert i inngangen til mørketida. Men den sjuende i 
måneden var plottet inn i kalenderen som dagen. Dagen 
da nesten unge Fahre skulle vise at sommeren fortsatt 
lever. Et siste besøk øverst i Sauheradfjella, til sagnomsuste 
Steinbruvatn. Pappa, den litt eldre Fahre, stablet på beina 
en fridag, og entusiasmen var stor. Helt til sjekken på yr.no 
kvelden før. Tåke og pissregn. Stort sett hele dagen. Men 
når man er to er det lettere å holde hverandre oppe, selv om 
kroppens reflekser er fosterstilling og dvalemodus. Planer 
ble endret og Albogatjenn ble målet. Med hundre meter fra 
bil til vann skulle vi i alle fall unngå å gå oss vill i tåka. 

Det ble en fantastisk fin dag på de gylne myrene. 
Forventingene var lave, tålmodigheten var god, og fisket 
gav til slutt resultater. En sprek og fin ørret hugg til på 
grønn libellenymfe, og alt av tåke og regn var glemt. På 
vei mot en velfortjent middag med «Real turmat», så dukket 
det opp en vakende fisk i en stille sone, og pappa dro på 
med et velrettet kast i området. Straks hadde han også en 
trehundregrams på samvittigheten. Gleden var vrien å skjule. 
Oktober leverte. 

Det skulle bli flere turer. Helga i høstferien hadde jeg nemlig 
lurt med meg familien til Lonahytta. Høsten viste seg fra god-
sida med skarpt, klart vær. Når Lona ligger blank er det få 
ting som er vakrere. Men myggfiske på Lona har heller aldri 
vært enkelt. Sånn også denne gang. Når mørket senket seg 
ble det bål, pølser og lesing i mobil-lys. 

Det gikk ikke mange dager før en ettermiddagstur til 
Smaltjenn stod på programmet. Det var relativt mildt i lufta, 
stille på vannet, og spredt vaking i bukta i nord. En liten fisk 
tok på superpuppan, og igjen var gleden stor. Men i iveren 
etter å komme meg av gårde før mørket kom altfor nært, så 
hadde jeg glemt støvlene hjemme, og myrfiske i fotformsko 
ble raskt en kald affære. Bedre ble det ikke da jeg plumpet 
godt nedi den iskalde myra på vei tilbake. >>
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Midt i oktober har isen begynt å legge seg på Venetjenn.

Feit stekefisk fra Albogatjenn i oktober.

Det napper i Kringletjenn.
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Fast fisk!

Lille Sauetjønna.

Pappa meldte seg på, 1–1 og seier til begge.

Årets siste fisk – ren lykke!

NÅR HVER TUR KAN VÆRE DEN SISTE
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>>  Men selv kalde tær fikk spille andrefiolin da jeg syklet 
forbi Nedre Velenvann, og observerte mange vakre 
ringer som brøt den speilblanke overflaten. Etter en 
kjapp rådslagning gikk tærne motvillig med på å forlenge 
lidelsen, og stanga ble montert på nytt. Resultatet av den 
neste timen kunne ikke veies, men troen på at muligheter 
dukker opp når du minst venter det, den ble styrket. 

Heller ikke dette ble den siste turen. 18. oktober var det 
meldt vindstille og sol, og en tur til Venetjenn stod på 
programmet. Et siste møte med Sauheradfjella. En siste 
mulighet til å ta innersvingen på dette utrolig vakre – men 
krevende vannet. Vel oppe ved Venetjenn var det is på 
en tredel av vannet, et illevarslende tegn om vinter, men 
fortsatt var det fisk som vaket i ny og ne. Jeg tuslet etter 
hvert nedover igjen, med melankolien hengende som en 
mørk sky over hodet. Nå ser vi hverandre ikke på en stund, 
jeg og vannspeila i Svanstulmarka. 

Senere den uka steg temperaturen igjen, og mot slutten 
av oktober måned ble det tid for årets to siste fisketurer. 
Kringletjenn ved Stulsbu i Valebø er et søtt lite vann. Og 
de gangene jeg var der i sommer var det mulig å finne 
vakende fisk i den nord-vestre delen av vannet. Fisken 
har vært av grei stekefiskstørrelse, og jeg ber ikke om 
mer når november er to dager unna. Joda, vaking er det, 
etter hvert ganske mye. Og to bittesmå fisker tar Per Ivars 
«Foam fighter» før de får svømme beskjemmet videre. 
Enten har de store fiskene annet å gjøre denne dagen, 
eller så er snittstørrelsen ganske beskjeden i dette vannet. 

Lørdag 30. oktober blir jeg plutselig lammet av en slags 
panisk følelse. Det er formiddag, klokka har passert ti, 
og har stø kurs mot elleve. Jeg ser ut på et nydelig vær, 
ospeløva henger og slenger som ungdom i sentrum. Det 
er vindstille og varmt i sola. Årets siste mulighet, og jeg 
sitter innendørs? Jeg har sovet i timen. Planer blir lagt i 
ekspressfart. Kona blir informert om at dette handler ikke 
om valg eller prioriteringer, dette er en kjapt forsvinnende 
mulighet for et fredfullt sinn de neste seks månedene. Jeg 
møter ingen uoverstigelig motbør, og forsvinner løpende ut 
døra. Målet er Sauetjønna i Gyristulmarka. 

Opp den bratte kneika til Nordre Sauetjønn begynner roen 
å komme i sinnet, selv om kroppen hikster etter pusten i 
mitt altfor ambisiøse tempo. Jeg har fortsatt aldri sett vak 
i dette første vannet, men store svermer med fjærmygg er 
gøy å se. Det blir ikke mange kast før jeg tusler videre til 
det lille vannet i vest. Setter meg inntil en furulegg i sola, 
og speider mens flua døser på vannfilmen. Timen går. 
Vannet er blankt og fjærmyggen står tett. Men ikke en 
eneste ørret viser seg. Døsig setter jeg kursen mot søndre 
tjønna, for et siste blikk før turen går hjem. Der står det en 
fisk og vaker, litt for langt ute. Og vi får ha vår lille private 
duell i en liten time før jeg innrømmer nederlag og takker 
for kampen. 

På vei hjem må jeg igjen rusle forbi Nordre Sauetjenn. Og 
akkurat da, ved vannets ende, plasker det to ganger en 
meter utenfor berget. Igjen må jeg ha et møte med meg 
selv, og igjen vinner optimisten. Utallige forsøk og en lang 
halvtime senere slurpes en liten maur med mothake villig 
ned i en fiskekjeft, og kanskje sesongen gøyeste øyeblikk 
er i ferd med å sette et anstendig punktum. Jeg takker 
Skaperen og danser rundt i den røde lyngen. Nå kan 
vinteren komme. 

– Fred Arve Fahre

Fisken i Albogatjønn hadde spist teger, maur, nymfer 
og tusenvis av småtteri.
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STYRET 
VERV NAVN TELEFON

Leder Bjørn Erik Eik 35 94 36 28
975 29 696

Nestleder Sten Åge Egeberg 992 39 394

Kasserer Harald W. Jenssen 901 43 415

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 906 18 868 
35 50 18 82

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

Blekktjønn Arvid Brønndalen 414 38 622

Gjuvsjå Morten Liaunet 980 63 394

Grantjønn Bjørg Aas 996 36 372

Gunhildsbu Atle Rui Hauge 907 41 418

Horta + pram Døla  
og Stodalstjønn

Geir Elseth 974 64 909

Kristiansbu Stian Sohlberg 900 33 342

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 Haakon Syvertsen 911 33 972

Åstadtoppen Bent Bakke 918 12 352

Kasserer Lill-Ann Berg 481 64 689

ANDRE LEDERE 
VERV NAVN TELEFON

Arrangment- 
kommité

Helge Bøyesen 941 49 779

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 Per Øivind Arnesen 941 53 408

Seniorgruppa Olav Eriksrød 960 42 767

Tilsyn GS-huset Olav Eriksrød 960 42 767

Arbeidsutvalg  
for barn og unge

Magne Myrvang 907 84 708

TRANSPORT TIL HYTTENE 
VERV E-POST TELEFON

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18
952 67 141

Snøskutertransport  
Luksefjell

harald.skyer 
@yahoo.no

908 72 903

KONTAKTPERSONER  
I FORENINGEN 

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.

24



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 4 000,- (kan deles)  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 26.06. t.o.m. 18.08.

Bekkjebukt 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 540,-

B-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 200,-

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

Pensjonist (fra 67 år) . . . . . . . . . . .kr 270,-

Familie (Ektepar/samboere  
og familie under 20 år) . . . . . . . . .kr 750,-

PRAMUTLEIE i Fjellvannet, Døla og Stodalstjønn kr 60,- /døgn og kr 120,- /helg. Pramutleie følger hele dager, fra Jakt & 
Fjellsports åpningstid, med innlevering på kvelden. Helg betyr fredag til søndag, eventuelt lørdag til søndag (samme pris).

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no 
og 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 
dugnads kort, 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 lagret 
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 propandunker og redskap. 
Oppholdsrommet har plass til 35–40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 960 42 767 
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 nøkkel 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 stemme 
med 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.

Nå kan du bestille vinter- og påskeferie!

Søknadsfristen er 20. januar. Etter 
dette er det førstemann til mølla for 
disse feriene. For at du skal kunne 
sikre deg hytte til skoleferiene, kan 
du avtale leie uavhengig av vanlige 
søknadsfrister.

Det er utrolig at hytter som ligger 
midt i løypenettet på Sauheradfjella 
står ledig i disse feriene, jeg nevner 
Blekktjønn, Grantjønn, Svanstul og 
Ørjebu, og de er ikke dårlig de andre 
hyttene heller.

Se under Hytteleie på hjemmesida: 
www.grenland-sportsfiskere.no

Søknadskjema finner du under 
«Hyttesøknader» på Hjemmesida.  
På hyttene i Skien er det vinterpris på 
hyttene fra november til april, så leier 
du ei hytte i mer enn 4 dager (inntil  
1 uke), så betaler du kr 1000,–. Dette 
gjelder også påske- og vinterferie 
(uke 8), se hyttepriser.

Finn Sigurdsen    

Svanstul er minst like fint vinterstid! 
Foto: Arne og Arnhild Hagen

Harald Skyer, som har 
snøskutertransport for GS 
om vinteren, har fått nytt 
telefonnummer: 

908 72 903

(tidligere hadde han kun 
fasttelefon)

Snøskuter-
transport?

Onsdag er vaffeldag  
på «Dammane»
Koronaen satte en stopper i fjor, men nå er vi i gang 
igjen. Hver onsdag fram til påske, er det mulig å ta 
seg ned til settefiskanlegget og få en kaffekopp og 
en nystekt kaffe – helt gratis til og med.

Det starter opp rundt 10, og holder på 
en stund utover. Alle medlemmer er 
velkomne. Her er gode muligheter til 
en prat om fiske, se nærmere  
på settefiskanlegget og ellers 
treffe hyggelige folk for 
uformelt samvær.

Finn Sigurdsen
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Velger du å ta ferien på 

Svanstulhytta, kan du velge 

forskjellige vann å gå til hver 

dag – Hytta ligger også midt 

i smørøyet for løypenettet på 

vinteren, og ikke minst eier vi 

hytta sjøl! 

Grenland Sportsfiskere gjorde en avtale 
med Guri Sunde om å bygge hytte på 
hennes seterrett på Svanstulsetra, og 
hytta ble satt opp i 1993. Fra 2018 fikk vi 
anledning til å overta hele seterretten – et 
bedre tilbud kunne vi ikke fått. Seterretten 
betyr også et vi er deleier til en del vann i 
området.

Hytta består av 2 avdelinger, hvor 
tidligere utleier disponerte den minste. 
Nå leier vi hele hytta. Hoveddelen 
består av stue m/kjøkken og 2 soverom 
med 1 dobbelt og 1 enkeltkøye i hver. 
I «annekset» er det et lite krypinn og 

soverom. Den gamle seterbua benyttes til 
do og ved.

Tilgangen til hytta. Normalt parkerer 
du bilen nærmest mulig der du ser 
setervollen, der er ei bru over elva, men 
er vannet fullt, kan du parkere 400 meter 
lenger oppe i veien. (Et ønske: For å lette 
bagasjetransporten hadde det vært veldig 
fint med en bitteliten pram på vegsida i 
slike tilfeller.)

På prestasjonen av hyttene våre vil vi 
gjerne ta med vannene rundt hytta, og 
som jeg har vært inne på, er det utrolig 
mange vann rundt Svanstulhytta. Jeg 
talte opp 23 vann og 2 elvestryk, men 
det er enda flere vann der hvis du går litt 
lenger,

Starter du i Holmevann, så kan du fiske 
både tryte og ørret i vanna som ligger 
med en liten elvestubb imellom – Vestre 
og Østre Langeløk, Furustultjønn, 
Furustulvann, Svanstul og Flekker`n. Tryta 
er også tallrik i Søndre Velevann.  >>

Svanstulhytta.

Svanstul 1965. Sunde (vår seterrett) ligger til venstre og Flåtin til høyre. Bildet er utlånt av Helge Markussen.

Kanskje ikke lurt å fore sauene?  
Foto: Trym Sigurdsen

av Finn Sigurdsen
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Maritjønn. 10 mål stort, utsett 10 ørreter pr år. Foto Trym Sigurdsen

74 tryter fra Flekker’n eller 
1 ørret fra Nordre Veler’n – 
hva velger du?

Nordre Velevann. Foto: Trym Sigurdsen

Flott fisk i Uvann!Nordre Uvann nærmest, deretter følger Langløk, Holmvann og Svanstul. Bildet er tatt fra 
Uvassknatten. Foto: Trym Sigurdsen.
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>>  Utvider vi sirkelen litt, begynner jeg på Smaltjønn, Nordre 
Velevann, Våtekleiv, Annetjønn, Fiskebekktjønn, Gullbutjønn, 
Blekktjønn, Bergstjønn, Østre og Vestre Paddetjønn, Ostekleivtjønn, 
Venevann, Vestre og Østre Uvassvann og Maritjønn. Bortsett fra ett 
vann er det bare øret i disse vanna, og det settes ut fisk i 12 av disse 
15 vanna. (Se Fiskesport nr 2-2021.)

Seterdrifta
Det siste året det var vanlig seterdrift på Svanstul var i 1963, med 
unntak av et lite forsøk i 1978. Fra 2014 har en av de andre med 
seterrett i området, Torbjørn Darrud, begynt å ha sau på Svanstul 
igjen. Et trivelig tiltak, og nyttig for at setervollen skal gro igjen – vi 
håper Torbjørn fortsetter med å utnytte naturen på denne måten!

Flott vinterhytte
Det er nesten utrolig at hytta ikke er bortleid hver eneste helg om 
viteren. Hytta ligger midt i det mest sentrale skiområdet du kan 
ønske deg, og normalt vil det være mulig å gå på ski fram til påske. 
Søker du på www.ut.no og velger f.eks. Sauheradfjella, kan du få 
nærkart av alle løypene i området.

- Finn Sigurdsen

Faksimile fra Fiskesport nr. 
3-2000 da medlemmene var 
invitert til å skrive vers til hyttene 
våre. Her er mitt bidrag til 
Svanstulhytta.

Svanstulhytta forts. 
fra forrige side.

Hytta vår (merket med rød prikk på kartet) ligger 
øverst til høyre på bildet. Foto: Dag Doksrød.  
Kart: UT.no



– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

www.cchristoffersen.no  -  415 34 700 

ETN Grafisk

etn.no
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HØST I FLUEGRUPPA
Tekst og foto: Terje Christiansen

Vi startet opp inne-aktivitetene tidlig i oktober 
med kastetreninger og fluebinding.

Noe «magert» oppmøte på de første flue bindingene, 

men det har bedret seg utover høsten. Kun noen få 

binder, men alle er velkom men til en kopp kaffe og 

fiskeprat! Og, så har vi litt utstyr hvis du vil prøve å 

binde fluer selv – du skal få veiledning.

Per Ivar og Odd er ivrige fluebindere.

Våre medlemmer som har fisket i Rena,  
hadde mye å prate med Tore om i pausen.

Odds «Tjernobyl ant»-fluer.
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Morten Harangens foredrag  
«En fluefiskers bekjennelser»

Vi ble med i hans barndoms elv hvor han fikk bli med 
bestemor med markstanga. Det ble starten på en lang 
«fluefiskekarriere». Morten starter gjerne sesongen 
tidlig med laksefiske i Scotland – ja, så tidlig at det kan 
være is på elva... 

Fisket foregår i kjente klassiske elver og komfortable 
«kåker» i gamle gods – allikevel, det bør ikke bli så dyrt, 
faktisk rimligere enn mye av laksefisket i Norge. Videre 
ble vi med på sjøørretfiske i Aurland – snakk om vakre 
omgivelser og flott elv! Foredraget ble avrundet med 
lakse fiske i Lågen – og Morten la vekt på at vi må heller 
ikke glemme alle flotte fiskemuligheter vi har etter ørret i 
våre nærområder.

Tore Litlere Rydgrens «Renaelva 101» 
var neste foredrag

Her tok han oss med til søndre Rena med 
historikk, naturgrunnlag, klekkinger og anbefalt 
fiskemetode. Tore er grundig – systematisk 
ble elva Rena gjennomgått ift utbygginger, 
kanalisering og fiskeforvaltning. 

At det stadig bli tatt større harr og ørret ble dokumentert 
– en av grunnene til dette er forvaltning / fiskeregler. Det 
er maksmål på ørret og harr, samt sterke begrensinger 
på uttak av fisk i elva. Fiskeplasser ble presentert, og 
flere i salen hadde fisket ved plassene som ble vist. 

Ulike fiskemetoder som tørr- , nymfe- og streamerfiske  
ble beskrevet ift årstider, vannføringer osv. Og Tore 
presiserte at de største fiskene vaket som regel kun når 
det var «optimale» klekkinger – så, nymfefiske var oftest 
mest effektivt for å lure det største...

Etter «pause» i fjor, hadde vi endelig «Fluepub» igjen på 
O`Learys i Skien. Fin kveld med flueprat, latter i hyggelig 
samvær.

Tore Litlere Rydgren. Bildet er benyttet med 
tillatelse fra T.L. Rydgren.

Aurlandselva er utrolig vakker! 
Foto: Morten Harangen
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Hvor kjent er du i GS sine områder?

Vinner av forrige ”Hvor kjent er du…”:  

Tom Erik Hollan
 
Vi gratulerer!

Riktig svar på forrige konkurranse:  

Bjoringsvann.

Her har du muligheten til å vise hvor kjent du er i våre fiskeområder og samtidig være med i 
trekningen av et gavekort hos Jakt & Fjellsport i Skien. Verdien av premien er kr 500,-.

Send inn ditt svar til fiskesport@grenland-sportsfiskere.no  
innen 20. februar 2022.

Foto: Hege Johnsen

Foto: Unni Rui Hauge
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Vinn tur-/ sportsutstyr for

kr 500,-
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Lørdag morgen 6. november fikk vi 
beskjeden, Ole Martin Eriksrød sovnet 
stille og rolig inn ved helsehuset i Skien 
etter kort tids sykeleie. Sykdom var et 
«fremmedord» hjemme hos oss, og han 
feiret sin 90-års dag hjemme på Limi 
27. august. Han ble født på Oterholt i 
Gjerpen i 1931, og flyttet senere til Limi 
hvor hadde bodde hele sitt liv med 
unntak av noen år på Sommerfryd. Sine 
røtter hadde han fra Eriksrød-gården 
i øvre Gjerpen, der nærhet til naturen, 
fiske og friluftsliv var godt etablert. Turer 
i skog og mark, bær og fisketurer til 
Slettevannet, Venstøptjenn, Fjellvannet 
og Luksefjell ble det ganske ofte. 

I nesten hele sitt yrkesaktive liv jobbet 
han hos NEBB/ABB i Skien. Ole Martin 
var en pliktoppfyllende, trofast, stille og 
rolig, familie- og folkekjær person. Han 
brukte aldri de store ordene.

Medlem i Grenland Sportsfiskere ble du 
veldig tidlig (er ikke helt sikker på når) 
og aktiv i dugnadsarbeid, med kalking, 
tynnefiske, finneklipping og diverse 
annet var du med på. Du var også 
hytteansvarlig på Lona i mange år. Et 
ansvar som du sammen med din kjære 
Marit tok deg av på en utmerket måte. 
Dere holdt det alltid ryddig og pent der. 
Det er også mange andre som har hatt 
stor glede av ditt dugnadsarbeid.

Tidlig på 70-tallet fant du veien til 
Gjuvsjå området på Hardangervidda, 
og spesielt Vesle Gjuvsjå ble ditt 
favorittsted. Hit dro du en uke i året, og 
sekken var oftest mange ganger tyngre 
hjem igjen enn opp, for fisk ble det. De 
første turene alene i telt, senere ble det 
flere med. Jeg var med et par ganger i 
74 og 75, så ble Sten Åge med deg, og 
du og din kjære Marit lå der i flere år, til 
dere «flyttet» inn på Vierhytta. Selv fra 
Vierhytta ble det daglige turer til Vesle 
Gjuvsjå. 

I 1999 lå vi en gjeng ved Vesle Gjuvsjå 
i telt sammen med deg. På hjemveien, 
da vi sto ved Flottehovda og så ned til 
Gjuvsåhytta, spurte du: «Skal vi prøve å 
få den hytta neste år, eller?». Og hytte 
ble det. Der og på Bekkjebukthytta har 
vi vært en gang i året siden da. Mamma, 
Sten- Åge, Bjørn, Frank, Bent, Atle og din 
bror Kristian og jeg fikk være sammen 
med deg der oppe. Du fikk jo ca. 40 turer 
dit, og det er bare å takke for at du viste 
oss denne vidunderlige plassen.            

Vi lyser fred over ditt gode minne.

For «Gjuvsjå»-gjengen, 
Sten-Åge Egeberg og  
Trond Eriksrød

1931–2021

Ole Martin Eriksrød  
til minne
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Omtrent 4 mil, eller ca. 50 minutters kjøring fra Skien, ligger 

nydelige Kristiansbu. Helt inntil Sondalsfjell Naturreservat. 

Her er det fiske og turmuligheter i alle retninger. Dette om-

rådet bør besøkes. Her kan man få behandlet fiskefeberen 

og deretter ligger forholdene til rette for ro i sjelen! 

Om hytta: Den rødmalte «stua» 
ble oppført i 1988, med tillatelse 
fra Løvenskiold. Det lå tidligere en 
gammel hytte der båtene nå ligger, 
i Åslivann. Denne ble på denne 
tiden revet og det ble avtalt at en ny 
hytte kunne settes opp dersom man 
brukte materialer fra denne. Dette 
ble ivaretatt og i tillegg ble det gitt 
materialer og midler fra medlem 
Kristian Pedersen. Hytta ble satt 
opp på fjellknausen på østsiden av 
vannet. 

Fra hytta kan man nyte den 
nydeligste utsikten, både fra stue/
kjøkkenbord og uteplassen med 
benker. Det er et par minutters 
gange fra der man parkerer bilen til 
hytta. 

Hytta har 2 soverom med 
tilsammen 6 sengeplasser. Her 
er det solcellepanel, propan og 
vedovn. Når man leier hytta får 
man tilgang til båt i Ålbogatjønn, 
Åslivann og Sondalsvann. 
Ålbogatjønn er vannet man kan 
skue utover fra hytta. 

Adkomst: Luksefjellvegen forbi 
Luksefjell kirke, videre opp til Øvre 
Dale hvor bommen til Løvenskiold er 
plassert. Derfra kjører man ca.4 km, 
helt frem til dammen og hytta ved 
Ålbogatjenn. God tur og skitt fiske! 

Tekst og foto: 
Unni Rui Hauge

KRISTIANSBU
med tilhørende vann
(Albogatjønn og Sondalsvann) 

Generelt om området: 
GS fikk leie dette området i 1986.  
I GS sin informasjonsguide fra 2004 
kan man lese at de 11 vanna i dette 
området hadde vært fisketomme.  
En stor kalkoffensiv startet. Høsten 
1987 ble de første fiskene satt ut i  
dette området. 

Sti fra Kristiansbu til Sondalen.
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Kristiansbu med tilhørende vann:

M.o.h.: 566
Størrelse: 167 mål
Dybde: 19 meter på sitt dypeste
Fisk: Ørret

Utsett av fisk
2017: 250 stk.
2018: 150 stk.
2019: 180 stk.
2020: 180 stk. 

Et fint ørretvann med sine kriker og kroker.  
I sørenden av vannet er det mye myr, her er 
det fint å slenge med flua.  Etter noen minutter på stien kan man se hytta i sør - enden av Albogatjønn.

Albogatjenn

Albogatjønn sett fra båtplassen ved hytta.



FISKESPORT

M.o.h.: 567 
Størrelse: 73 mål
Dybde: 18 meter på dypeste
Fisk: Ørret

Her har det ikke vært  
utsett av fisk.

Kristiansbu med tilhørende vann:

Her ligger båten i Sondalsvann. Dersom du 
leier Kristiansbu har du tilgang til denne.

Sørenden av Sondalsvann. Fint å stå her og kaste med stang, men store sjanser for gress 
på kroken da det er veldig grunt her.

Sondalsvann

Sondalsvann ligger 20–30 minutters 
gange fra Ålbogatjønn. På østsiden av 
sistnevnte vann går det en sti som fører til 
Sondalen. Her er det høye fjell og magisk 
stemning. Vannet egner seg nok best å 
fiske i fra båt, etter min mening. Men et 
par steder på østsiden av vannet kan man 
fiske fra land. Både i nord og sørenden av 
vannet er det mye myr og små kulper. Et 
interessant vann å fiske i. 

I gamle dager, ved full vannstand, kunne 
man ro til Sondalsvann fra Albogatjønn. 
I dag er det umulig. Da jeg besøkte 
området i september ble det en fin gåtur 
fra Kristiansbu. 

Litt historie om Sondalsvann:
Seint 80-tall/tidlig 90-tall ble det satt 
ut brøding her. En hybrid av to arter. 
Denne arten kan ikke reprodusere seg. 
Senere ble det ulovlig med utsett av 
annet enn stedegen fisk. I 2005 bestemte 
Direktoratet for Naturforvaltning at det var 
over og ut for brødingen. Denne fisken ble 
en redning i årene med mye sur nedbør. 

Ørreten ble reetablert de fleste stedene 
den forsvant på 70/80-tallet. Dette som 
en følge av omfattende kalking og en 
«opprydding» i industrien på kontinentet. 

I GS sin jubileumsbok kan man lese at det 
i Sondalsområdet ligger en bjørnestille. 
På 1800 tallet ble det skutt mye bjørn i 
området. Det sies at det er ved denne 
bjørnestilla det er blitt felt flest bjørner i 
Norge. 

Innenfor Sondalsvann ligger flere fine 
vann med fisk. Sondalstjønn, Kroktjønn, 
Rognlitjønn, Midttjønn, Steinletjønn 
og Sigurdstjønn. Hvis man tar båten i 
Åslivann, kan man ro til enden av vannet 
og gå opp til den gamle setervollen på 
Rønningslia. Her var det drift til 1948.  

Tekst og foto: Unni Rui Hauge
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Nordenden av Sondalsvann. Her er det mange pytter og muligheter for fisking for den 
som tør å våge seg utpå myr. Stiletthæler anbefales ikke!

39

Fin kvalitet på fisken i 
Sondalsvann.

Passasje fra Albogatjønn til Sondalsvann.
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Spørsmålet vi må stille oss er hvorfor 
det blir mindre sjøørret. Vi kan etterlyse 
tiltak for bedre gytebekker, men kan 
neppe påvise at det har skjedd noen 
forverring her som kan forklare den raske 
nedgangen. Når størrelsen på fisken går 
ned kan ikke tilveksten ha skylda for 
dette. 

Sildefisk er fiskemat
Om en går inn på Havforskningsinstituttets 
faktasider og ser på artsbeskrivelser, 
finner en at havforskerne mener sild og 
brisling er hovednæring for sjøørret.  
I våre kyst- og fjordområder er det blitt 
stadig mindre av denne sildefisken som 
er ørretens favoritt kost. Silda er blitt 
borte fra sine gamle plasser og brislingen 
observeres sjelden, det har skjedd en rask 
nedgang i bestanden av sildefisk. Vår 
siste sild tok lysfiskerne i Eidangerfjorden 
for mer enn to år siden. 

Sammen med sjøørretten er makrellen 
den siste fisk vi får på kroken. Også for 
denne art har størrelsen gått ned og den 
er blitt mager. På ettersommeren  hadde 
makrellen tidligere spist seg opp på 
småsild/brisling og var blitt ram i smaken. 
Høstmakrellen kunne komme opp i mot 
1,5 kg. Dens begredelige tilstand kan ikke 
tilskrives annet enn matmangel.

Krafttak for kysttorsken
Havforskerne har tidlig i år lagt fram en 
rapport ”Krafttak for kysttorsken” hvor 
de tar for seg den alvorlige situasjonen 
for kystfisken. 100 års overfiske angis 
som årsak til at fisken er i ferd med å bli 
borte fra Skagerrak kysten. Her beskrives 
følgene av en mangeårig mislykka 
fiskeri forvaltning, men det gies ingen 
forklaring på hvorfor havforskerne ikke 
har protestert og tilrådd begrensning av 
fangsten (rapporten finnes på nettet og 
anbefales).

Av de tiltak som en mener bør verksettes 
for å få torsken tilbake, er begrensning av 
tråling og stans i lysfisket. Stans i lysfisket 
ville kunne redde de siste restene av 
sildefisk og være til stor fordel for annet 
liv i havet, ikke minst sjøørrett. Det 
burde være en selvfølgelig reaksjon fra 
fiskeridirektoratet at lysfisket øyeblikkelig 
blei stoppea, men slik er det ikke.

Stopp i stangfisket  
– fortsatt notfiske med lys
Etter at torsken forsvant har det nå i et 
par år vært ulovlig for fritidsfiskere å dra 
opp torsk, uten at bestanden har tatt seg 
opp. Samtidig fortsetter lysfisket som før. 
Seinest nå i november blei det tatt 85 
tonn brisling på Melbyfjorden. Brislingen 

blei skipa til Polen og blir tilgjengelig på 
boks under merket ”King Oskar”.  Vi skal 
ikke regne på hvor mange munnfuller 
85 000 kg brisling ville utgjøre som 
fiskeføde og spekulere på hvilken virkning 
den kunne hatt for slunken fisk.

Det antas at omkring 200 000 mennesker 
årlig fisker på Skagerrakkysten. Blant 
disse var noen på Melbyfjorden og blei 
vitne til at de siste brislinger av årets 
innsig blei håva inn. Slikt blir en ikke glad 
av.

Uavhengig av nye ministre og skiftende 
regjeringer er det fiskerlaget og deres 
håndgagne byråkrater som styrer 
fiskeriforvaltningen i Skagerrak. Hva 
befolkningen er tjent med er uten 
interesse for denne alliansen. Kortsiktige 
næringsinnteresser får styre mot tomt hav 
og hensynet til våre etterkommere. De 
mange som mister en kjær hobby, teller 
ikke. 

Grenland Sportsfiskere kan, ved å delta i 
kampen mot lysfisket, være med å snu en 
uforsvarlig fiskeriforvaltning og hjelpe til 
at folket blir hørt. 

Per Gjødingseter 

MER SILDEFISK  
= BEDRE SJØØRRETFISKE
Det meldes om dårlig sjøørrettfiske i år, lite fisk å få og 

størrelsen har gått ned. Det ser ut til å være en nedad - 

gående trend og ikke et tilfeldig uår. 
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Det var siste uka i august for noen 

år siden, da fant jeg på at noen 

dagers fri hadde gjort susen for en 

kreativ sjel. Være naturen i vold, 

nyte hver time og se og høre på 

det som friheten gir. 

Med streif av lykke kjørte jeg atter 
en gang til Stengestad på Mofjella. 
Leide Stallen alene en uke. Været var 
augustmildt, regn og torden var heldigvis 
på gang. Etter flukten fra byen tok jeg 
med meg et bokmanuskript jeg mulig fikk 
tid til å etterlese og sjekke korrektur før 
innsendelse til forlaget.

Flere vann
Da jeg omsider hadde rigget meg til 
i stallkåken som ble tatt i bruk som 
hytte i 1984, kom en rød rev på besøk. 
En underlig skrue av skogens sjarmør. 
Rødreven ga labb som ei harebikkje jeg 
en gang eide, bjeffet og logret med rompa 
så lang. Revesjefen satt på drøy avstand 
og fikk grov hjemmebakst med Rørossmør. 
Straks kom ravneparet og ville også ha 
mandagsmat, men da rømte reven og 

jeg heia ravneskurkene bort, og så de 
seilte på breie vinger og klagende nebb 
over øståsen og kanskje de tenkte på 
Sildrevika? 

Etter et solid måltid med brunet 
kalvehjerne, brun saus med løk, mandel-
poteter fra Rauland, en kort middagshvil 
og kruttkaffe, rigget jeg markstanga på 
syv meter. Gikk sporenreks til Smalvatn 
for å plystre og fiske på dagdraget. 
Napperiet var middels og jeg ble ved 
tjernet der flere containere med våpen 
ble sluppet fra engelske fly under siste 
verdenskrig. Slippene var selvsagt ment 
til ”gutta på skauen” ved Mofjellstulen. 
Etter fire timers stikktortur av pissemaur, 
badet jeg kroppen og følte meg ren og 
småsprang til Merratjønn og fortsatte 
dragfiskeriet der. 

Tekst og bilder: Svein Aage Johnsen

Stribukk ved Bukketjønn

42

Dagen derpå lastet jeg passe med 
bjørkeved i stallovnen, fiska litt med 

haspelstanga, før jeg dro atter en 
tur til Smalvatn og filosoferte over 

krigens dager med flyslipp over 
Mofjella og Mofjellstulen

Var godt å komme til Stallen og skrive i hytteboka om nattens underlige møte med 
ørreten, regntetta og Herman Herre.
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Da jeg nesten var hjemme i hytta, var 
markfiskeren gjennomvåt av svette 
og med to stekeørreter under rygg  
sekklokket, kom den fornøyde slentrende 
ned bakken mot Stengestadtunet, da 
ser jeg en hvit personbil stå parkert, og 
blir møtt av en loppebrun puddelhund 
med refleks og ringebjelle rundt halsen. 
På hyttetunet sitter to middelaldrende 
kvinner i hver sin gule fluktstol og drikker 
kaffe av røde plastkopper og røyker noe 
som lukter mentol. De heier og hoier da 
jeg spør om det snart blir ruskevær. De 
kaller seg frøkner på tur med hunden 
og alpeluene. Begge var magre og 
hadde irrgrønne skjørt, lyse i huden 
og oppstopperneser, gullringer i ørene 
og rosa lepper, smilte med sukkerhvite 
tenner og trodde de var alene i skogens 
trygge uhygge. 

De fortalte at de en gang ble skremt 
på Nisterud, siden hadde begge søkt 
psykolog og ble bedre med medisiner 
og hjelp til selvhjelp. Nå spurte de om 
historien fra Stengestad, hadde hørt om 
ørretvak, tømmerbanen, treprammer som 
gikk an å ro, steinrøyser og bjønnebrøl, 
men lurte særlig på hva ”Skipet” var. 

Det kom en hørbar tordenbyge, vi søkte 
ly i Stallen og jeg fyra dugelig i ovnen, la 
inn tørrgran som knitret og spraket som 
børseskudd. Frøknene åt hver sin blå pille 
og ble underlige i blikkene som flakket. 
Så kom regnet. Styrtregn. Kvinnene ble 
forlegne og spurte om jeg også ville 
hjem, nå lengtet de til møblene og sine 
respektive herremenn. Jeg hentet mer 
tørrgran og la i Jøtulen, stengte døra og 
det ble hett og frikerfrøknene fikk hetta 
og svetta, plutselig tok de ut og løp til 
den hvite bilen der puddelen allerede 
satt og risla i halsbjella og ville hjem til 
kjøkkenrabaldret. 

Heldigvis dro de heimatt uten videre 
digedarier og teite spørsmål. Det ble 
stekt ørret med tilbehør. God og mett og 
lattermild, la jeg meg nedpå, og kom i 
tanker om Bukketjønn.

Brølende brak
Kom meg fort i gummistøvlene og gikk 
med raske steg veien på østsiden av 
vannet på Stengestad. Tok stien mot 
Horta og la i vei med Bergan meis 
ryggsekk, sovepose og nistemat samt 
en kvart Jager, og to bokser pils. Visste 
om en bar – tett gran og ville ligge der et 
døgn og fiske. 

Regnet fortsatte og tordensmella gikk 
liksom på rundgang og virket forvirret 
oppunder himmeltaket. Jeg dro 
mårskinnslua godt ned over ørene og 
plystret og hauka lavt på stien, hørte 
orrhanen garpa, elver og bekker diplet 

og piplet, skauen suslet og låt. Bartrærne 
svaiet og vinka med baret i vestavinden, 
regnet økte på og ble atter striregn. Godt 
å gå i ruskevær. Gikk rett til den gamle 
krufsegrana som alltid hadde vært bar 
– tett, hugg noen irrgrønne kvister av 
nabograna og ristet de i regnskyllet, laget 
et lite bol under grana som svaiet og 
knirket støtt. 

Timene gikk og jeg nikket og kikket og 
smålo av jubelidiotene av noen frøkner 
som var skauredde. Ser kyndig på lufta 
og aner mer torden og lynblaff. Bytter 
ut mårskinnslua, med en grønnblek 
sydvest med hvitt hakestrikk. Marker 
Mustadkroken på syvmeteren, kaster ut 
og ser ørreten velter seg i vannskorpa 
som er nedringet av heftige regndrypp.

Fyrer grovt tyribål og koker kaffe og 
drikker soppsuppa jeg har på ei lomme-
lerke jeg fikk til jul. Nyter suppematen og 
eter grovbrød med godt smør og brunt 
strøsukker. Da napper det, fiskern farer 
bort og merker ihuga motstand. Får fisken 
opp i regnrokket og frokosten er berget. 

Da hører jeg brøl og gaperi, et påtakelig 
skaubråk. En skikkelse kommer til syne, 
drivende våt og ser at karen har dårlige 
skauklær. – Vil du ha kaffe og mat, du ser 
uggen ut? – Ja, takk som byr, hvor er jeg 
hen på jorda? – Du er mellom Stengestad 
og Horta, ikke langt unna Mofjellas digre 
furukraker. Mannen virker rastløs, men 
slurper i seg kaffen og vil ha mer, sluker 
seks brødskiver med smør, og spør om 
mer av alt det han allerede har fått. – 
Hvem er du og hvor kommer villmannen 
fra? – Jeg bare går og går i gummitesene, 
jeg og svinelærssekken har vært på 
langtur i den lumske naturen, selv er jeg 
veksthemmet og heter Herman Herre, 
påsto den spede og kortvokste karen, 
tygger med øyelokka og jeg ser han er 
melkehvit i huden, rødskjær i hårtustene 

og fregnene i det ovale ansiktet skjelver 
om kapp med de tunge regndråpene. 
– Jeg gikk på måfå, er en stribukk, 
men har en brønn med godt humør, og 
skjønner spøkens friske utspring, hveser 
fyren med utstående ører og vidåpne 
nesebor. Plutselig setter den halvville seg 
på en nærliggende blåbærtuve, åpner 
svinelærssekken og drikker glupsk av en 
rustblå termos. Får omsider øyesmil, rister 
på hodet, skyller gebisset i myrhullet like 
ved, tunga virker ihjeltygd, de stikkende 
øyne ruller og er blasse. – Dagen blir 
bra og natta likeså her ved Bukketjønn, 
mer enn antyder jeg. – Jeg er stø som 
steinstøtta, men det er underlig å være på 
jorda, dagen ble grågul for meg, men takk 
for kaffeskjenk og brødmat, har du mer? 
– Nei, nå kan du tygge kvaeknapper og 
prøve å fiske egen kvelds og nattmat, du 
virker neddytta i uro, hva feiler det Herre? 
Et streif av lykke streifer omstreiferen, han 
blir rød og blå i det ovale fjeset og tygger 
mer med øyelokka, han fiser som et 
pressluftbor, reiser seg og stormspringer 
med svinelærssekken slengende på den 
skakke ryggen, han er barket av viddas 
uvær og stormer videre i regnværet som 
øker og vinden suser og gynger mellom 
høyreiste bartrær. 

Enda mer dunder på den svarte 
himmelbuen, flere lyn flerrer og jeg huker 
meg under min bar – tette krufsegran. 
Tenker videre på originalens skjebne 
i den spjærete og blygrå lufta over 
skogens rikdom ved Bukketjønn. Drar 
utasundsluen ned over de rød-flammende 
ørene og dupper av i kveldslyset som 
blinker på Bukketjønns urolige vannflate, 
der markstanga fisker av seg selv. Så kom 
atter en regntett natt med lysglimt tett i 
tett, omkranset av matt nattlys over åsene 
som dysset nattlegerets flammende ro i 
august.

- Svein Aage Johnsen

Små bekkesig ble til elver med vannfall under regndøgna på Mofjellas befriende frihet.



 Faksimiler: Finn Sigurdsen
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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

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 Rødmyrjordet 2 - 3735 Skien    Tlf. 35 59 50 00

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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FISKESPORT

Så var det slutt for denne gang... 
Tekst og foto: Terje Christiansen

Fiskesesongen er over for de fleste sportsfiskere som fisker i våre områder nå – vi har 
passert midten av november. Isen har nylig lagt seg på «favoritt»-tjernet – hmm, tenker 
etter, det tar kanskje seks måneder før jeg igjen kan presentere flua mi her...

Allikevel, jeg liker å ta meg en tur opp i høyden like før første snøen daler ned. Stillheten, 
roen i naturen er flott – og, så ser man skogen og områdene anderledes uten løv på trærne. 
Så, jeg tulsler gjerne rundt med fotoapparatet på skuldra. Også her tar jeg det rolig, ikke 
noe autofokus, gammelt manuelt objektiv fra 70-tallet er påmontert og det er manuelle 
innstillinger – det er jo ikke noe hast, skogen er i ro.

Det er få farger i naturen på denne tiden, men bøyer en seg 
ned og kikkeretter er det jammen sterke rødfarger blant mose 
og lav. Og, noen gamle furuer gir seg ikke – de «stabber» seg 
fremdeles på beina, og har mange år igjen ennå får de er helt 
borte...
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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



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.

Vi på Jakt og Fjellsport ønsker alle 
medlemmer i Grenland Sportsfi skere 

God Jul og 
Godt Nyttår!

Jakt og fjellsport   |   Duestien 5, 3717 Skien   |   post@jaktogfjellsport.no   |   35 52 09 58


