
Fagråd for Skienselva 

møtereferat 15.01.2020 

Sted: Skien, Kaffehuset 

Tid: onsdag 15. januar 2020, kl 18.00 

Til stede:  

Jan Helge Johansen, Skien kommune 

Terje Sjøvaag, Grenland landbrukskontor 

Espen Nordstrand, Skienselva elveeierlag 

Dag Natedal, Grenland Sportsfiskere 

Irvin Kilde, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Bjørn Holta, Telemarksvassdragets fiskeadministrasjon (TFA) 

Odd Riesto, Langesund Fiskerlag 

Bjørn Erik Lauritzen, Norges JFF, avd. Telemark 

Roar Rølvåg, Grenland Sportsfiskere 

Eigil Movik, Skienselva elveeierlag 

Øystein Saga, Midt-Telemark landbrukskontor 

 

Møteleder: Jan Helge Johansen 

Referent: Espen Nordstrand 

 

Saker 

Sak 1 Oppstart av fagrådet 

Jan Helge Johansen ønsket velkommen. 

Presentasjonsrunde rundt bordet.  

 

Sak 2 Informasjon fra den enkelte medlem – nytt siden sist. 

Skien kommune 

Ny fisketrapp i Møllefossen, ny Vaki fisketeller, forvaltning av fiskeplassen på Stubben i Lardal.  

Informasjonsplakater oppover i vassdraget er tatt ned sommeren 2019. Utdaterte og ødelagte. Et par 

plakater i Bø står fortsatt ute. Plakater erstattes ikke.  

NB: FM har utarbeidet plakater som kan settes ut der det er kjent ulovlig fiske.  

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Irvin har nå fiskeforvaltningsansvaret for både Vestfold og Telemark. Har den juridiske 

lovforvaltningen av særlover som berører anadromt fiske. FM er opptatt av Skiensvasdraget og synes 

det er spennende med alle prosjektene i vassdraget.  

 

SEEL 

Drift av laget og organisering av fiske og fiskekortsalg i Skienselva. Ukentlig oppsyn i vassdraget 

mellom Porsgrunn og Skotfoss, samt Bliva. Ønskelig med oppsyn lenger opp i vassdraget. Problem 



bekreftet av Irvin og Bjørn Erik. Desinfiseringsstasjoner er i drift. 3 i Skien, 1 på Akkerhaugen og 1 i 

Bøelva. 

 

TFA 

Representerer grunneiere oppstrøms Skotfoss, Norsjø (5 lag), Heddøla og Bøelva. Lite aktivitet i TFA 

de siste årene. Vanskelig å få med folk lokalt. Ønske om at Fagrådet kan være med på å skape mer 

samhold og engasjement.  

Pliktig organisering er fortsatt et viktig arbeid. Vi har fått dispensasjon fra Miljødirektoratet inntil 

videre. Har vært møter lokalt, men lite konkrete resultater. 

Bø har organisert et godt forvaltningslag. Fungerer godt.  

 

GS 

viser til sak 5. 

 

NJFF Telemark 

Jobber med vassdragsreguleringer, vilkårsrevisjoner for minstevannføring, regulering av vannføring. 

Langvarige prosesser. Både lokal lag og forbundet sentralt er koblet på.  

Arealplan i Kragerø kommune – områder for oppdrett i sjø. jobbet sammen med lokalforening. Tatt 

ut av arealplan per nå.  

Villaksens år – mye aktivitet i forbindelse med arrangementer.  

Oppstartsmidler til prosjekt knytta til Vestfold og Telemark elve- og bekkeforum. Bidra til god 

forvalting, kursing forvaltning anadrome bekker. 

Karlegging av fiskebestander, fiskearter – karlegging tilgjengelig på nett. 

Anadrome bekker – karlegging av gytebekker, 100 stk, 70-80 gode gytebekker. 

Kartlegging av båtutsett i Fylket. Tilgjengelig på NJFF sine sider. Info om plassene.  

 

Fjordfiskerne  

Fredning av torsk. Får mye fiskeyngel i rusene, men hvor blir den av?  

Sjøørret er ikke fredet selv i soner med totalforbud mot fiske.  

 

 

Midt-Telemark Landbrukskontor 

Vannområdet har hatt et prosjekt på utbedring av gyteforhold i noe bekker.   

 

Sak 3  Oppdatering av medlemsliste m/vara 

Alle sender inn oppdatert medlemsinfo. 

Langesund Fiskerlag kommer ikke til å delta videre. 

 

 

 

Sak 4 Orientering om sekretærfunksjon 

Tas opp på neste møte. 

Fagrådene ble etablert etter at de tidligere laksestyrene ble nedlagt. I Telemark ble det etablert 

fagråd for anadrom laksefisk i 2004 etter initiativ fra Fylkesmannen i Telemark. Rådets faste oppgave 

var i første rekke å gi råd om bruken av de årlige overføringene fra Akershus Energi til Fylkesmannen 



for biotopforbedrende tiltak og opprettholdelse av de stedegne fiskestammene. Ved behov vil rådet 

bli forelagt forvaltningsmessige saker som FM har behov for å diskutere.  

 

Sak 5 Status for vassdraget 

Dag (GS) orienterte om statsus. Innspill fra alle underveis. 

 

Fredningssoner – FM jobber med en felles forskrift for fredningssoner for Telemark og Vestfold.  

 

Fiskeoppsyn – Fiskeoppsyn fungerer godt i Skienselva. Usikkert hvordan fiskeoppsyn er organisert og 

utført i Bøelva og Heddøla. GS er i samarbeid og dialog med Bø fiskelag for å få gjennomført et godt 

oppsyn i Bøelva. 

 

Utsett av smolt og yngel –  

Irvin: Pålegg fra 1997 om utsett av smolt 78 000 yngel av laks i Bøelva og Heddøla som kompensasjon 

for regulering og vandringshinder. 28 000 ørret. 

Kultivering og utsett skal nedtones.  

Ønsker å gjøre habitattiltak i Bøelva og Heddøla fremfor utsett. Utsett fases ut. 

Utsett av 50 000 smolt nedstrøms i Skien. Strider mot dagens forvaltningsregime. FM mener dette 

utsettet er problematisk.  

Bjørn Erik: Habitatstiltak må sees i sammenheng med kraftregulering og vanndringshinder.   

Dag: alle jobber mot at vassdraget skal klare seg selv, men vi har det mest regulerte vassdraget. Inntil 

videre trenger vi utsett av smolt, også nedstrøms i Skien. Jobbes nå mye med utvandringstiltak, men 

per i dag er effekten ukjent. Utvandringshindrene på Skotfoss er store.  

Bjørn Holta: Er det utført prøvefiske i vassdraga over Skotfoss? Tas mye stor gjedde i Heddalsfjorden. 

Hvor mye av den utvandrende smolten overlever?  

Eigil: Jobbe for selvreproduserende vassdrag. Det pågår forskning for å vurdere effekten av utsett og 

andre tiltak. Bør ikke stanse utsettet nå.  

Irvin: FM har klare føringer fra Mdir på at utsett må ned. Utviklingen går den veien, det må partene 

være klar over og erkjenne.  

Fiskevandringsprosjektet – i forbindelse med konsesjon for Skotfoss og Eidekraftverkene. Rapporten 

kom i 2018. Beskriver situasjonen og tiltak. Regulantene har iverksatt tiltak i samarbed med FM i 

forkant av konsesjonsbehandling. Prosjektet videreføres og vil gi svar på vandringsveier og 

vandringshindre.  

Fangst og rapportering - Fangststatistikken for 2019 viser at det totalt ble registrert fangst av 527 

laks i Skiensvassdraget. Dette er det nest høyeste resultatet i foregående 10-årsperiode (2010-2019), 

kun slått i 2012 med registrert fangst av 560 laks.  

 

Oppgangstall 2019: 

Klosterfoss (per 26.11.19):  1691 laks, 266 ørret, 2 oppdrettslaks, 1 pukkellaks,1 regnbueørret.  



Møllefossen (per 26.11.19):  604 laks, 1142 ørret, 2 oppdrettslaks, 20 pukkellaks, 1 regnbueørret. 

Skotfoss (per 26.11.19):  907 laks, 187 ørret 

 

 

Orientering om utvandringstiltaka i Klosterfossen 

 

Orientering om trappene og tellerne. 

Det ble i 2019 installert Vaki fisketeller i nye Mølletrappa. Det er nå fisketellere i trappene i både 

Klosterfossen, Møllefossen og på Skotfoss. Dette gir en svært god overvåkning av den totale 

oppgangen av laks og andre arter, både ønskede og uønskede.   

 

Radiomerking av fisk – prosjektet med PIT-merking av smolt fortsetter. Det er allerede registrert 

oppgang av radiomerket fisk fra 2018-sesongen.   

 

Spørsmål om bruk av fangskammer – FM har ikke tatt stilling til bruk av fangskammer i Mølletrappa. 

 

Utbygging Klosterøya – fiskeforvaltningsmiljøet er bekymret for konsekvensene.  

 

 

Sak 6 Eventuelt 

Plan for forvaltning av stor-ørret i Norsjø. Bestanden er viktig og FM er på ballen. I år kommer en 

forvaltningsrettet handlingsplan for storaure. FM jobber med temaet. Planen vil danne grunnlaget 

for lokale planer.  

 

 

 

Referat slutt. 

 

 


