
Status for laksevassdraget pr dato: 

Fagråd-Telemark 15. januar 2020 

16,3 kg 2012 



Fredningssoner? 

 Lars Tormodsgard (99227342) – oppdrag… Fylkesmannen i Telemark 
Vi leverte et utkast til Fylkesmannen etter en grundig befaring nedstrøms Skotfoss. 
Lokale krefter definerte nye og oppdaterte fredningssonene nedstrøms Skotfoss. 
 



Fiskeoppsyn? 

• Fiskeoppsyn, kontroll med at bestemmelsene 
om fiske etter anadrom laksefisk blir overholdt. 

Ifølge lov om laksefisk av 1992 skal 
Miljøverndepartementet påse at nødvendig 
oppsyn blir etablert. Fiskeoppsyn kan også 

opprettes av private rettighetshavere, 
fjellstyrer, fiskeadministrasjoner og  

jeger- og fiskerforeninger. 



Organisering oppstrøms Skotfoss 
??? 



Utsett av smolt og yngel? 

 



Fangst og oppgangs-statistikk 2019 

11 kg 14 kg 

Truls Melleby 2019 – 11 kg Kai Norbø 2019 – 14 kg 



3 glade ”laks” oppfylt kvota… 











Klosterfossen før kraftstasjonen 





 Den første laksetrappa i  
Klosterfossen ble bygget i 1886 



Klosterfoss kraftstasjon 
Kraftverket ble satt i drift i 1969 



Klosterfoss kraftverk eies av  
Akershus Energi. Det ligger Nederst i 

Skiensvassdraget og har et nedbørfelt 
på 10 300 km2. 

 



Bygging av fiske-passasje 
 i Klosterfossen 2019 



Inntak fra Hjellevannet 
Utløpet gikk opprinnelig ned i Skienselva gjennom fire fosser: Klosterfoss,  Langfoss,   

Bollefoss og Damfoss. Fra 1500-tallet ble vannfallet mellom Hjellevannet og Skienselva  
utnyttet i en rekke fossesager. I dag er alle fossene demmet opp, og kraften tas ut  

ved Eidet kraftverk og Klosterfoss kraftverk. 
 



Utsprenging for fisketeller nedstrøms 



Fundament Vaki fisketellere 



Fundament Vaki fisketellere 



Vaki fisketeller med video 



Videokamera og teller 



Vaki fisketeller med video 



Utløpsrøra fra fisketellere 



Utløpsrør bryggevannet i Klosterfossen 



Utløpsrør bryggevannet i Klosterfossen 



Mølletrappa 2017- 2018 



Nye fisketrappa i Mølla 



Her blir trappa fra 1978 revet (2017) 







Jan Helge og Espen på befaring 
november 2017 



November 2017 



November 2017 



November 2017 



November 2017 



Testing av trappa 23 mars 2018 





Testing av trappa 23 mars 2018 



Sebastian fra UNI-research  



Sommer 2019 



Ny fisketeller i Mølla mai 2019 



Montering av Vaki fisketeller 2019 



Vinteropplag og rengjøring av  
fisketeller 06 des. 2019 



Skotfoss-trappa? 





Finn Økland i gang med radiomerking 
av laks og sjøørret fredag 22 juli 2019 





Fra v/ Morten Mesics(GS), Finn Økland(NINA), 
Tom Omland(student), Sheryl Schwert(student),  

Ronny Løberg(GS) og Dag Natedal (bak kamera)(GS)  

Antennen stikker ut og henger på 
siden av sjøørreten… 
 



Bevegelsene vil bli registrert 
automatisk av loggestasjoner ved 

Myren og ved Skotfoss mens resten av 
vassdraget vil bli overvåket ved at 

fisken peiles fra bil og båt. 
 • I sommer ble det radiomerket laks og sjøørret 

ved fisketrappene i Skiensfallene slik at fiskens 
vandringer oppover i vassdraget kan følges. 
Radiosenderen legges inne i fisken mens 
antennen vil stikke ut og henge på siden av 
fisken. 

 



NRK Telemark i prat med Tom Flattum  
Skien Kraftproduksjon AS 

Gutta fra GS med  
en velfortjent pause! 



Til sammen 100 fisk, 62 laks og 38 
sjøørret ble merket med radiosender. 



Radiomerking av laks og sjøørret 







Her har både teller og fisk fått sopp! 
(Mølletrappa) Laks full av sopp på vei ned. 



Stor fettfinneklippet laks 



Pit-merket laks inngår i forskningsprosjekt 

 • Informasjon fra NORCE LFI, Grenland 
Sportsfiskere og Telemark Settefisk AS om 
registrering av PIT-merket               laks i 
Skiensvassdraget. (6000 i 2018 og 4000 i 2019) 

 



Overvåking av pukkellaks 2019-2020… 

• Overvåking av pukkellaks 2019, NINA kartlegger 
forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en 
fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks 
som fanges i 2019, 2020… skal avlives.  



Fangst-kammer ovenfor Mølletrappa 

• Tillatelse til å 
installere  

fangst-kammer 
ovenfor 

Mølletrappa.  
……. 

Ta ut, uønskede 
arter!!! 



Utbygging i Klosterfossen/Klosterøya.  

• Hva slags konsekvenser for det for fisken? 
Meget sårbart område, tilvenning til ferskvann 

saltvann. Opphopning av vann ved flom.  
 Føre-var-prinsippet.  



Samarbeidsavtale 2020 
 

Einer AS, Skien Kraftproduksjon AS og Grenland Sportsfiskere 
har inngått samarbeidsavtale.  

• Formålet med samarbeidsavtalen er å erklære 
partenes felles ønske og vilje til a inngå et forsknings- 
og utviklingssamarbeid vedrørende AININN 
(Prosjektet). Prosjektet innebærer i sin første fase 
videreutvikling av programvareløsninger for følgende 
tjenester: Utvikle programmeringstjenester og 
leverer dataanalyse ved hjelp av kunstig intelligens 
(algoritme) rettet mot effektiv overvåkning av 
anadrome fisk. 

 


