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Bjørn Erik Eik  
Leder

Det er håp i hengende snøre, er det noe som heter.  

For oss fiskere er det vel mange betydninger av 
dette. Mine første tanker om det nå er et håp om 
at pandemien er over og at vi kommer tilbake til et 
normalt levesett. Vi vil for alltid være påvirket av 
dette og får satse på at det tar lang tid før noe slikt 
skjer igjen.

Årsmøtet ble i år holdt elektronisk og det fungerte 
bra, men jeg synes det er en dårlig erstatning for et 
fysisk møte. GS fungerer jo i de fleste ledd, så alle 
som hadde en jobb inn mot årsmøtet gjorde den 
utmerket. Når da valgkomiteen også hadde fullført 
sin jobb ble det et greit møte å lede for dirigenten.

Jeg får igjen takke for den tilliten, som er gitt meg, 
til å lede Grenland Sportsfiskere videre.

Vi er halvveis inn i året og vi ser at det er en sen 
vår med hensyn til åpning av hytter og start på 
fiske. Vi merker også en iver fra medlemmene 
etter å komme i gang i marka. Er nok mange med 
hjemmekontor som vil ut og puste frisk luft. Det 
skjønner jeg godt. 

Vi har nå passert 1. Juni og laksefisket er i gang. Det 
er tatt noen fisk, men det er kaldt i vannet på grunn 
av sen snøsmelting. 

På settefiskanlegget går det som normalt selv om 
Covid-19 har begrenset dette litt. Tor styrer dette 
med stødig hånd og fisken har det bra nå som den 
er klar for utsett.

Selv om hyttene våre er til utleie hele året må vi av 
og til ta de ut på dugnad til vedlikehold. Dette for 
å opprettholde området i og rundt hyttene. De er 
mye utleie på sommeren, noe som er veldig bra og 
gledelig. Hvert år, så sikkert som at våren kommer, 
er det en eller annen medlem fra byen som ønsker 
å leie hytter i langhelgene i Mai. Like sikkert som 
man har tulipaner i hagen i byen, glemmer noen at 
det er 1 meter snø på Sauherad.

I vår digitale verden så har vi, og alle medlemmene 
i GS, tviholdt på vårt medlemsblad Fiskesport. 
Dette har med hjelp fra alle våre medlemmer blitt 
et av landets beste medlemsblad (min påstand) 
De trenger alltid stoff og det har de klart også i et 
år med mye motgang. Det har vært slik at bladet 
kommer ut først til medlemmene, før stoff fra bladet 
kommer på hjemmesiden. Hjemmesiden huser da 
også annet stoff som vi ønsker der. Vi ser også nå 
en økende aktivitet på Facebooksiden vår. Veldig 
moro og se det også, men som et lite hjertesukk, 
håper jeg det blir spart noen bilder og stoff slik 
at vi kan fortsette med gode historier og bilder i 
Fiskesport.

Håper å møte mange av dere ut ved våre fine vann.

Respekterer hverandre, våre regler ved fiske og på 
våre hytter, slik at alle trives der de ferdes.

Jeg vil også minne 
om båndtvang og 
skogbrannfare!

La alle finne stedet slik du 
selv ønsker å finne det.

Med ønske om en fin 
sommer og skitt fiske :)

Det er lov å håpe!

Trykk: ETN Grafisk

Opplag: 1.800 eksemplarer
Utgivelser: Fire utgaver per år.

Forsidebilde: Truls Melleby 

Olav Bøe med en laks på  
5,1 kg tatt i Klosterfossen.
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Under slike, vanskelige 
perioder som vi sammen har 
opplevd, er det lett å føle at 
en gjentar seg selv. I alle fall 
føler jeg det slik. Man kommer 
liksom ikke utenom denne 
fordømte korona-pandemien. 
Den er ubønnhørlig tilstede 
uansett hvor langt pokker-i-
vold vi ønsker den. 

Og vi har, som forening, 
virkelig fått smake på 
utfordringene denne 
elendigheten har gitt oss. 
Aller tyngst er nok den sosiale 
biten, og at vi ikke har kunnet 
avholde møter på ordinær 
måte. For mange er disse 
møtene en stor sosial opptur 
– en begivenhet man ser frem 
til. For oss som sitter med verv 
i GS har det også bydd på 
vanskeligheter. Det er veldig 
krevende å kommunisere kun 
via digitale plattformer og 
telefon. 

Jeg er nok noe over 
gjennomsnittet interessert i 
media og kommunikasjon. Det 
er ikke få spaltemeter som 

leses over kaffekoppen her i 
gården, og det er en sørgelig 
sannhet jeg sakte men sikkert 
har tatt til meg: Foreninger, 
klubber og lag over det 
ganske land sliter. Noen går 
faktisk under på grunn av 
manglende rekruttering og 
generelle driftsvansker. Og 
det er uten tvil korona-viruset 
som har skylden. Se bare 
på breddeidretten hvordan 
den sliter. Unge som gamle 
sier opp medlemskap og 
abonnement. 

Der er vi i Grenland 
Sportsfiskere i en særstilling. 
Ved siste telling hadde vi 1950 
medlemmer, og etter vårt 
digitale årsmøte, kunne vi se 
at nesten alle tok gjenvalg i 
sine respektive utvalg og verv.

Foreningen går med 
overskudd i en tid der de 
fleste sloss mot dårlige odds. 
Det er faktisk helt enestående, 
at mens andre går til grunne, 
så jobber vi videre i samme 
takt og tempo. Nesten!

I «Fiskesport» har vi lagt 
bak oss tidenes største 
utgivelse – en påskeutgave 
i kjempeformat. Og heldigvis 
er tilbakemeldingene udelt 
positive. Og det er nettopp 
det vi trenger – bekreftelse 
på at det vi gjør, den måten 
vi representerer GS på, 
er riktig. At vi gjenspeiler 
medlemmenes gjøren og 
laden på en god måte, 
og at alle utvalg får den 
oppmerksomhet de fortjener.

Jeg vil fortsatt oppfordre 
medlemmer å skrive til oss. 
Send inn bilder og historier, 
tanker og opplevelser. Hvis 
alt utelukkende, på liv og død 
skal publiseres via Facebook, 
så blir det kun gamle 
«nyheter» igjen til oss.  
Hvis det fortsetter slik, så 
drepes «Fiskesport» sakte  
men sikkert. 

Dette er faktisk et lite nødrop 
fra en gjeng som legger ned 
mellom 800 og 900 timer i 
dugnad pr. år.  Alt for at både 
GS og bladet vårt skal bli 
bedre. 

Til slutt vil jeg oppfordre dere 
alle til å bruke både marka, 
prammene, hyttene og vanna 
våre. Kos dere på tur og 
fortell gjerne venner og kjente 
om alle fordelene vi har i 
Grenland Sportsfiskere. 

En riktig god sommer  
og skitt fiske!
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Dårlige odds har gitt GS god uttelling

av Kjell. E. Høiby 
Redaktør, Fiskesport
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I år, omtrent på denne tiden, 
skal GS igjen fornye sin kontrakt 
med Løvenskiold. De fleste av 
våre vann og hytter eies av dette 
mektige familiekonsernet, og helt 
siden foreningens oppstart har vi 
hatt tradisjon for å oppdatere og 

regulere slike store kontrakter med 
jevne mellomrom. Det er ofte, blant 
medlemmer, spekulasjoner og 
forventninger til utfallet. Slik er det 
denne gangen også, men foreløpig 
vet Bjørn Erik Eik lite om hva som 
vil skje og om det blir nevneverdige 

forandringer. I mellomtiden får vi 
bare smøre oss med tålmodighet, 
for som det gamle munnhellet sier: 
«Ingen vet hvor haren hopper»

Tekst: Kjell E. Høiby 
Foto: Bjørg Aas

Ingen vet hvor haren hopper…

Teinefiske etter tryte i Holmevann har 
pågått i 20 år.

Det har blitt tatt opp ca. 50000 tryter, og like 
viktig er all rogn tryta legger i teinene.  

De første årene kunne vi få opptil 5000 
tryter i løpet av 14 dager.

Det er også stor tryte i vannet, og vi har fått 
flere på rundt trekvart kilo.

Teinefiske etter tryta kan virke håpløst men 
det er i hvert fall minst 50000 færre enn da 
vi begynte.

Til de som liker å fiske tryte: Det er fortsatt 
mye tryter igjen. Det er også mye fin ørret 
som det er mulig å få i dette vannet.

For kultiveringsutvalget,  
Trond Moen

TEINEFISKE I  
HOLMEVANN
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HVA SKJER?
Svaret er nok en gang ”ikke stort”. På grunn av Corona-situasjonen er alle møter utsatt. 
Følg med på hjemmesida vår for appdateringer :) 

Fisketurer sommeren 2021: 

Vi trenger  
din hjelp!
Vi trenger din dugnadshjelp med å være med å 
hjelpe barn å fiske i sommer.

Vi arrangerer 12 turer, se tabell for tidspunkt. Det er 
93 barn påmeldt til sammen på disse turene. I tillegg 
er det 55 på venteliste så dette er et populært tilbud!

Vi har satt en grense på maks 10 barn per tur. 
Oppmøte på GS-huset kl. 10.00, ferdig ca. 15.00

Meld fra til Magne hvis du kan bidra: 

magne@etn.no  /  mob. 907 84 708

Sommerhilsener fra  
Barn og ungdomsutvalget i GS

Når Hvor Hva skal vi gjøre?

Tirsdag 29. juni Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Torsdag 1. juli Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Tirsdag 6. juli Feiet, Klosterfossen Laksefiske

Torsdag 08. juli Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Tirsdag 13. juli Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Torsdag 15. juli Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Tirsdag 20. juli Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Torsdag 22. juli Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Tirsdag 27. juli Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Torsdag 29. juli Slettevannselva Fluefiske

Tirsdag 3. august Fjellvannet, Grønnsjø Fiske med sluk, spinner, mark

Torsdag 5. august Slettevannselva Fluefiske
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Et par ord fra den nye  
lederen av fluegruppa:

Først en stor takk til Terje for den 
fantastiske jobben han har gjort i 12 år. 
Å overta etter Terje er som å hoppe etter 
Wirkola uten ski på beina.

Undertegnede og resten av styret skal 
fortsette i samme spor fremover med 
fellesturer, fluebinding, foredrag ol. 

Innendørs aktiviteter er innstilt pga. covid19, 
men vi satser på at det er over til høsten og 
at vi da kan gjenoppta innendørs aktiviteter.

Utendørs aktiviteter med felles turer, demo, 
og dugnad går som normalt.

Jeg ønsker alle en god fiskesesong.

Hilsen Per Øivind Arnesen 

LITT OM MEG:

Født og oppvokst i Horten. 

Bodd og jobbet mange 

år i Larvik, og tidligere 

medlem av Larviksmarka 

Fluefiskeforening.

Flyttet til Skien samtidig som 

Terje startet opp fluegruppa 

og har vært medlem siden 

den gang.

Ihuga tørrfluefisker med  

sans for lett utstyr og 

rennende vann.

Ny leder i Fluegruppa!

Foto: Harald Brennhovd

Referat fra årsmøte i Fluegruppa 18. mars 2021
På grunn av rådende Covid-19 omstendigheter ble årsmøtet avholdt utendørs på  
”Tors plass” på Skotfoss. Terje Christiansen åpnet årsmøtet kl 18.00.

Årsrapport
Odd Garshol leste årsrapporten til 
fluegruppa, det var ingen kommentar til 
rapporten.

Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag.

Regnskap
Terje Christiansen og Kjetil Raundalen 
gikk gjennom regnskapet for 2020. 
En kommentar angående inntekt for 
kastetrening i 2020 på 11972,- 

Dette skyldes ifølge Terje at støtten fra 
Norges Castingforbund for både 2019 og 
2020 ble utbetalt i 2020.

Fastsetting av kontingent
Det ble besluttet at kontingenten skal 
være uendret på kr 120,- for 2021

Budsjett
Forslag til budsjett for 2021 ble gjennom-
gått. Det var en kommentar til kostnader 
for foredragsholdere. Det ble diskutert 
å involvere flere lokale ressurser. 
Medlemmene ble oppfordret til å komme 
med forslag.

Valg
Følgende styremedlemmer var på Valg: 
Per Øivind Arnesen som leder 1 år, Terje 
Christiansen 1 år, Kjetil K. Raundalen, Odd 
Garshol og Gari Aikio. 

Terje ønsket å gå av som leder, men 
fortsette som styremedlem. Per Øyvind 
Arnesen stilte til valg som ny leder. 

Valget ble gjennomført uten andre forslag 
enn de som var innstilt.

Styret for 2021
Per Øivind Arnesen,  leder på valg (1 år)
Kjetil Raundalen, kasserer  2 år
Odd Garshol, styremedlem 2 år
Gari Aikio, styremeldem 2 år
Terje Christiansen, styremedlem 1 år
Per Ivar Ekeberg, styremedlem 1 år

Slettevannselva
Det ble besluttet å utvide konkurranse-
perioden for størst og flest fisk fanget på 
flue Slettevannselva.

Konkurranse-perioden er nå  
1. april til 1. november.

Skien, 22.03.2021Foto: Terje Christiansen
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Bestill enkelt på 
bentesblomster.no eller 
ring oss på 35 53 64 50

Som de aller fleste har fått med seg, må enkelte ting 

gjøres på nye måter under Korona-epidemien. Her 

gjelder det å være fantasifull og kreativ i alle ledd…

Noe av det mest kontroversielle vi har gjort er å holde Årsmøtet 
på nett via et program som heter «Teams». Helt enkelt fortalt så 
må, i dette tilfelle sekretæren, invitere til møte på denne digitale 
plattformen. De inviterte kan deretter logge seg på og delta 
via  pc-skjermen og dette enestående verktøyet. Her kan man 
se de som deltar, og snakke for åpen mikrofon. Man kan hele 
tiden «rekke opp hånden» og be om taletid. Slik kan man også 
avgi stemmetegn - ved å rekke opp hånden eller å forholde seg 
passiv til tema.

Jeg deltok selv på dette digitale møtet, og må si at vi klarte 
brasene på en enestående måte. Det blir likevel ikke det samme 
som å sitte sammen over en god kopp kaffe og skravle litt ved 
siden av. Varmen fra det unike samholdet i GS forsvinner, og det 
er helt åpenbart en utfordring for de eldre uten erfaring med PC. 
Likevel klarte vi å avholde møtet, noe som var helt nødvendig nå, 
etter alle forsinkelser p.g.a. epidemien. Og selv om møtet gikk 
bra så vil jeg sitere Bjørn Erik, som helt på tampen sa: «La oss 
håpe at dette var siste gang».

Kjell E. Høiby

Spesielle 
tider  
krever  
spesielle 
tiltak.
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

ul f@ent-solbakken.no 

NYBYGG - TILBYGG - RESTAURERING - TERMOGRAFERING

Dag Berge

Hvor lenge har du vært medlem i GS?

- Kort tid! Jeg er nyinnmeldt.

Foretrekker du ferskvann eller sjøen når 
du skal fiske?

- Det er ferskvann, men alt når det gjelder 
fisking er fint.

Hvilken hytte besøker du oftest?

- Har ikke kommet meg inn i systemet 
helt, men det har vært en del jobbing på 
Åstadtoppen.

Har du noe favorittvann? 

- Tinnelva og vann vest på 
Hardangervidda…

Hva slags fiskeutstyr foretrekker du?

- Jeg foretrekker slukstang, men iblant er 
det fluestang.

Hva har du alltid med på tur?

- Kaffe!!! Hm… Jo, kart og kompass har jeg 
alltid med meg.

Hvor stor er rekordfisken din?

- Det vet jeg faktisk ikke – men det som var 
mest gøy, var en tryte på 1,2  kg.

Benytter du deg av våre området til annet 
enn fisketurer?

- Ja, til enkelt og greit å være i skauen på 
tur. Prøver å bli kjent.

Hva er ditt beste fiskeminne?

- Det må jo være å sitte bakpå med 
fatter`n på hans Tempo Corvette til mange 
fiskevann.

Hvis du kunne, hva ville du forandre i GS?

- Til det vet jeg nok for lite. Jeg er jo 
nyinnmeldt!

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 Dag Berge som får svare. Han har fisket 

hele livet men er ny i GS

10
KJAPPE
Intervju og foto: Torgeir Torgersen 
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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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FJELLTJENN
– et utmerket sted å starte sesongen

Fiskens K-faktor er varierende, men er du tålmodig kan du faktisk få flott ørret her oppe.

Midt i mai og utover 

forsommeren brytes denne 

overflaten ofte av vakende, 

bitevillig ørret.

10
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Et spørsmål jeg svært ofte får fra GS-medlemmer, 
særlig nye, er hvor det lønner seg å fiske tidlig i 
sesongen. Det er hyggelig å kunne dele litt av sin 
erfaring, så dette er noe jeg svarer på med glede.

Det er nesten alltid isfritt 
i vassdraget Moelva/
Modammen og nedover til 
Slettevannet tidlig i mai. 
For de som ikke klager 
over å måtte gå noen 
skritt, vil jeg også nevne de 
spennende hølene mellom 
Modammen og Slettevannet. 
Den enkleste veien dit, er 
å parkere ved dammen 
og gå ned, over hogsten, 
ved den gamle utedassen 
som fortsatt står rett ved 
hovedvegen. Derfra skrår du 
over hogsten og bruker du 
ørene dine godt, så hører du 
det pipler og går i bekken 
nedover. Da er det bare 
å følge elva som til slutt 
renner ut i Slettevannet. 

Kjører du ned til 
«Dammane», klekkeriet på 
Eriksrød, så kan du sette 
bilen nede på parkeringen 
etter klekkeriet, til venstre. 
Der kan du gå over bekken 
og følge den gamle 
skogsvegen utover langs 
vannet. Å fiske i oset, der 
elva møter Slettevannet, har 
alltid vært en fin plass om 
våren. Det står ofte fin fisk i 
strømkantene, og mark med 
blysøkke fungerer utmerket 
for den som ikke vil prøve 
fluestanga så tidlig. Spinner 
kan også vise seg å fungere 
bra. Folk har sendt inn bilder 
av flotte ørreter tatt tidlig på 
året, selv om mye av fisken i 
dette vannet er småfallen.

Fjelltjenn i Valebø er et 
annet sted jeg kan anbefale. 
Her kjører du mot Ytre 
Valebø og tar av på veien 
inn mot Stulsbu. Har du vært 
lur og leid hytta, så kan du 
jo kjøre hele veien opp til 
toppen. Der det flater ut går 
det en veg inn til venstre 
før Stulsvann. Der ligger 
Fjelltjenn på venstre side 
av vegen. Vannet er lite og 
oversiktlig. 

Her kan du lett komme 
til med fiskestang mange 
steder. Vi har også båt her. 

Fisken her er av fin kvalitet. 
Oftest er den rosa i kjøttet 
og det er ikke uvanlig, 
særlig tidlig på året, å få 
fisk på 3-400g. Du kan også 
få noen finere eksemplarer 
hvis du er tålmodig. Min 
erfaring der oppe, er at 
mark fungerer best så tidlig. 
Svinger du fluestanga, så 
er dette et vann der det 
vaker fra midten av mai ved 
normalår. Du har også et 
spennende vann der hytta 
ligger – Stulsvann. I starten 
av vannet er det ulendt og 
litt vanskelig å komme seg 
ned til bredden, men hvis du 
gidder å klatre litt, så kan 
du få betaling for strevet. 
Jeg ga dette tipset til en 
kompis som aldri hadde 
besøkt området. Han fulgte 
rådet mitt og sendte senere 
samme kveld, et bilde av en 
flott ørret på 1,1 kg. Dette er 
et spennende vann, for tidvis 
så biter det småtryter og 
relativt liten ørret på kroken. 
Men så kan det smelle 
ordentlig, det har jeg selv 
erfart. 

Du kan også følge vegen 
forbi hytta et lite stykke og 
svinge inn til høyre. Der går 
det en sti til Kringletjenn. 
Det er kun –200 meter å 
gå, så kommer du til det lille 
tjernet. Jeg har fått mest 
småfisk der, men det ryktes 
at noen har vært heldige 
der også. Men hvis du ikke 
prøver, så får du i hvert fall 
ingenting.

Tekst/foto:  
Kjell E. Høiby

Her er det enkelt å fiske.  
Bruker du prammen så kommer du til over alt.

GS har en kjekk liten robåt også her. Leier du Stulsbu så har du ro - 
muligheter både her og ved hytta.. 

Vannet er lite og 
innbydene. Her 
kommer du lett til 
fiskeplassene.

11
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Banken for Telemark og telemarkinger

GS leier nå ut båtplasser 
ved «Feiet» i Klosterfossen.

Denne tradisjonsrike havna blir nå styrt 
og administrert av GS. Morten Stensrud 
administrerer hvem som får plass og 
hvor båten skal ligge

Med denne nye ordningen 
får våre medlemmer en 

fantastisk mulighet til å ha 
båt og bil på samme sted 

for en billig penge.

1. mai i år ble GS enige med Klosterøya Utvikling 
om at vi overtar båthavna og alle utleieavtaler i 
tilknytning til denne. 

Det er altså framleie av båtplasser vi her snakker om og det vil 
være mulig å leie en båtplass til 1000,- pr. år for medlemmer av 
Grenland Sportsfiskere. Andre ikke-medlemmer må betale 1500,-
. De som leier plass i båthavna har også parkeringsrett på stedet.

Leder av Lakseutvalget, Morten Stensrud, forteller at vi leier 
hele denne plassen for en konkurransedyktig sum og at denne 
forventes dekket ved framleie av nevnte båtplasser. Dette 
skal i hovedsak være et ekstra tilbud til våre laksefiskere og 
øvrige båtinteresserte. Morten Stensrud forteller at intensjonen 
er å drive etter et «break even»-konsept, så det er ikke en ny 
forretningside vi her snakker om. Hele visjonen er at – med litt 
dugnad – så vil dette være økonomisk selvbærende. 

Ved øvrige spørsmål vedrørende leie kan man kontakte  
Morten Stensrud tlf. 911 42 791.

Tekst/foto: Kjell E. Høiby
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Tjønna (645 moh) ligger nordvest for Svanstulvann.

Adkomst er å følge veien fra 
parkeringa på Svanstul mot Fugle-
leiken. Totalt er det snaue 4 km 
gange (du sparer mye tid på å sykle 
veien fram til skiløypa som går over 
Svanstulflottene).

Like før du er på Fugleleiken, tar du 
av til venstre og følger skiløypa over 
Svanstulflottene. Når løypa dreier 
sydover, går du i kanten av den store 
myra nordvestover. Gullbu ligger 

snaue 300m fra løypa. Sjekk nøye 
på kartet før du drar!

Det er kun ørret i Gullbu, og det er 
åpent og fint lende både i nord- og 
sørsiden, flott for fluefiske også! 
Tjønna ligger litt nedi en «dump», så 
det er lunt og varmt -her vaker det 
ofte!

Det settes ikke ut ørret. Tilvekst 
foregår fra gytebekken.

Har selv fått feit og fin ørret på 
ca.500gr, -ikke utenkelig at det 
finnes enkelte større ørret...

PS, i dette området, med den flotte 
villmarka, er du for deg selv – ingen 
«ti-toppere» som raser forbi...

Tekst og foto: Terje Christiansen

GULLBUTJØNN
ETT AV VÅRE VANN
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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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Så kom endelig datoen mange 

sportsfiskere gleder seg til hvert år 

– natten til 1. juni.

TREG START PÅ  
ÅRETS LAKSESESONG.

05

03 04
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GRENLAND SPORTSFISKERE

På sekundet 05.00 kastes snørene 
ut i de frådende vannmassene og 
forventningsfulle fiskere holder blikket stivt 
rettet mot stangtuppen. For i Klosterfossen 
er representerer markfiskerne et stort 
flertall. Det er de gutta som har 4-6 meter 
lange stenger rigget opp med en diger 
«markklyse» på opphengeren.

Den steinete elvebunnen med skarpe kanter og 
tusenvis av revner krever nøyaktig manøvrering 
av redskapen, men det er uunngåelig å ikke 
sette seg fast her og der. Gutta i fossen kjenner 
som regel hver kvadratmeter av den taggete 
elvebunnen, og det skulle bare mangle siden 
svært mange av dem nærmest bor i fossen etter 
at startskuddet har gått.

Nede ved brua som går over båthavna ser jeg 
to gutter – ivrige med slukstanga. De vil gjerne 
slå av en prat, men helst ikke fotograferes. De 
forteller at de har sett en del sprang, men laksen 
er lite bitevillig. Jeg går videre oppover mot 
fossen og på steinbrygga møter jeg to gamle 
travere. Kai Olsen og Jan Vidergot koser seg i 
sommersola. Kaffe og niste fortæres mens de 
informerer meg om tingenes tilstand. Vannet 
holder bare 5,5 grader og det er i kaldeste laget 
for at laksen skal «gå». Da er den også mindre 
bitevillig. De som har båt og dorger mellom 
fossen og Porsgrunn har tydeligvis hatt mer flaks 
enn gutta i fossen. Det har blitt landet noen få, 
tatt av dorgefiskerne som utrettelig putrer opp og 
ned elva. 

I skrivende stund er det usikkert hvor mange 
lakser det dreier seg om, men også ute i elva er 
fisket relativt tregt. Enn så lenge.

Tekst/foto:  
Kjell E. Høiby

Bakgrunnsbilde: Tålmodighet er en dyd når man venter på et 
laksehugg.

02:  Den 7. juni fikk Fossekallen en laks på 3,6 kg. Mobilfoto av 
Truls Melleby.

03: Fra venstre, Kai Olsen og Jan Vidergot stirrer tolmodig på 
stangtuppene i håp om at laksen skal velge nettopp deres krok 
denne dagen.

04: Gutta på Unionsida vinker ivrig når de ser at Fiskesport er på 
plass. Heller ikke der var laksen særlig bitevillig, men humøret var 
det lite å si på.

05: Olav Bøe, journalist i FISKESPORT og habil laksefisker, landet 
denne flotte laksen på morgenen den 08.06. Vekten viste 5,1 kg. Et 
par timer tidligere mistet han en som var noe mindre.

02
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

www.cchristoffersen.no  -  415 34 700 

ETN Grafisk

etn.no
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GRENLAND SPORTSFISKERE

Man kan leke seg med ordspill og tall, men en ting er helt sikkert:  
Her er tre karer med lang livserfaring og en forbilledlig innsats for  
Grenland Sportsfiskere gjennom mange år! 
Alle tre er æresmedlemmer, noe som i GS- sammenheng er den høyeste utmerkelse du kan få. Det krever et unevnelig antall dugnadstimer og verv i 
flere utvalg og komiteer. 

Felles for disse tre, er at alle er 80 år unge. Det vil si – Toralf og Arne har tyvstartet, men like bak kommer Torodd. 

Kanskje skulle vi ha tatt et dybdeintervju av alle tre, men vi vurderte det dithen at vi like godt venter og går dypere inn i materien når de fyller hundre.
Tekst: Kjell E. Høiby

240 år 
med sunn fornuft  
og pågangsmot!

19
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FLUEGRUPPAS  
AKTIVITETER I VÅR
 Tekst og foto: Odd Garshol og Terje Christiansen

SJØØRRET-TURER
Vi sportsfiskere kan heldigvis utføre de fleste av våre 
aktiviteter utendørs til tross for Covid-19. Vel, vi har 
måttet avlyse en «utstyrsdemo» i Kulten og en av våre 
nærvannsturer. 

To turer etter sjøørreten har det blitt – først en iskald 
vårtur til Brønstadbukta i Eidangerfjorden. allikevel møtte 
10 medlemmer opp. Mye kaffe og fiskeprat er hyggelig, 
men det ble landet en pen sjøørret også.

Hummerbakken var neste «arena» for jakten på sjøørret 
– men, dessverre den kvelden blåste bort. Kuling i 
kastene – ikke fluekastene, men vindkastene... gjorde 
fisket nær umulig. Noen av oss ivrigste gav seg ikke, men 
ingen sjøørret var å kjenne. Tydelig at folk satte pris på å 
møtes til tross for været – 11 med lemmer pratet ivrig om 
fiske og forventninger for kommende fiskesesong.

NÆRVANNSTUR
Første uka i mai møtes vi på 
Nisterudtjern for nærvannstur. Noen 
av våre nye medlemmer vil gjerne 
ha litt kasteinstruksjon, og ved tjernet 
er det flere plasser for god baksleng 
uten å hekte flua fast...

Det ble også tatt noen små ørret 
– selv om det ikke er noen «walk-
over» å lure disse når de super i seg 
fjærmygg... mange kast på vak ble 
arrogant avvist av små-ørretene... 
Igjen var oppmøtet bra – 8 ivrige 
fluefiskere møttes.

Per Øivind GarI Aikio

20
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FELLE
Siste helgen i mai arrangerte vi fellestur 
til Felle-området (syd i Nissedal 
Kommune), hvor Felle Fiskelag, har 
tilrettelagt området for sportsfiske. Her 
er lagt ut båter til fri bruk, bålpanner, 
enkelte gapahuker og god og informativ 
skilting.

Turen var godt planlagt ift Covid-19. Vi 
kjørte i hver vår bil, og lå i hvert vårt telt, 
lavvo og bobil.

Innkjøp av mat og drikke gjorde vi på 
forhånd i Grenland.

Oppmøtet var noe lavere enn 
forventet, vi var fem som dro på tur. 
Men, vi «surmulet» ikke av den grunn 

– fantastisk vær uten en sky og ørret 
som vaket møtte oss utenfor den fine 
leirplassen.

Den ble tatt en ørret umiddelbart da 
fisket «åpnet» – mage innholdet måtte 
sjekkes.  
I allverden, den var full av små biller, 
sorte med grønt ryggskjold! Det 
«fenomenet» hadde vi ikke sett ofte. 
Ingen av oss hadde eksakte imitasjoner 
av disse, men heldigvis beitet ørretene 
på sporadiske døgnflue satt på 
vannflata også.

Fisket var i hovedsak best på for-
middagen, og dabbet betraktelig av 
midt på dagen i den steikende varmen. 

Sent på kvelden vaket ørretene forsiktig 
langt inn på grunnene – de var sære, 
det ble tatt fisk, men mange flere kast 
på vak ble igjen arrogant avvist...

Gari stod for flott fangst i Ljosvatn 
med ørret på 600gr. Søndag tok Per 
Øivind og Odd seg en tur til Trælvatn, 
der kroket Per Øivind en flott ørret på 
750gram! Total fikk vi 15ørret, og hadde 
flere slag på flua samt mistet fisk – det 
er jo det som er fluefiske!

Flott fisketur med mye sosialt samvær, 
god mat og drikke -og ørretfangst for 
alle, kan en ha det bedre...

Hyggelig ved bålet i Felle-området

Interessant 
    mageinnhold!
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STYRET 
VERV NAVN TELEFON

Leder Bjørn Erik Eik 35 94 36 28
975 29 696

Nestleder Sten Åge Egeberg 35 52 03 61
992 39 394

Kasserer Harald W. Jenssen 35 53 22 66

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Hytteutvalg Robert Bærulfsen 906 52 302

Kultiveringsutvalg Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Laks- og  
sjøørretutvalg

Morten Stensrud 35 59 07 59
911 42 791

Styremedlem Arne Goberg 905 84 455 
35 50 14 05

1. varamedlem Magne Myrvang 907 84 708

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

HYTTEUTVALGET 
HYTTE NAVN TELEFON

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

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
Torgeir Torgersen

918 12 352
917 63 824

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

35 59 95 45

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.
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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 520,-

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

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

Pensjonist (fra 67 år) . . . . . . . . . . .kr 260,-

Familie (Ektepar/samboere  
og familie under 20 år) . . . . . . . . .kr 730,-

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.

En del panel og vinduer på Åstadtoppen har hatt sterkt behov for 

utskiftning. Så i vår ble trevarer, isolasjon og vinduer bestilt, og 

arbeid igangsatt.  

Først ble utvendig panel på sjøsiden revet, så det var mulig å se på reisverk 
og isolasjon. Og noe av reisverket trengte «hjelp» for råte og gammel juksing 
i arbeidet. Isolasjonen fikk en god fornying. Med Olav som formann, kom det 
ny skyvedør på plass, og gjett om den går lettere enn den gamle?! Den har 
blitt en sann fryd å åpne og lukke!

Hele sjøsiden har fått ny panel og vinduer, og det er nytt vindu på doen, 
samt forbedringer på panelen. Det gikk en vits under arbeidet om at det gikk 
an å plante jordbær på veggen…

Så i skrivende stund gjenstår litt malingsarbeide, og hytta blir fin før 
ukesutleiene i sommer!

av Torgeir Torgersen

FORNYING PÅ ÅSTADTOPPEN

Hytta under arbeid. Olav Eriksrød og Dag Berge i full gang.

Olav Eriksrød og Harald Andersen  
bytter kledning.
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Men slik sitasjonen har vært denne 
våren, så har det blitt vanskelig å holde 
på prinsipper. Så når invitasjonen fra en 
god venn og nabo kom, om å fiske ørret 
i ferdigsaltet vann, så gav jeg fort etter. 
Isen lå jo fortsatt metertykk på steder 
hvor jeg på samme tid i fjor beskuet 
våryre fjærmygg, og sommeren virket så 
uendelig langt unna selv om det snart var 
april. 

En ekspressbestilling av assorterte 
sjøørretfluer ble bestilt og plukket opp, og 
ti glitrende varianter ble tatt med til sjøs. 
Min gode nabo Martin er ivrig meitefisker, 

og hadde gjort hjemleksa forrige sommer. 
Nå var fryseren hans full av brisling, og 
fisken stiller seg i kø for å smake. Jeg stod 
på en folketom strand med isvann til livet 
og kastet i blinde, mens han satt smilende 
i sola og fulgte med duppen som snart var 
forsvunnet under vann. Fra lang avstand 
så jeg en blank ørret på godt over kiloen 
bli håvet inn. Fingrene føltes med ett enda 
litt kaldere. 

Dere vet hvordan det er. Har man først 
sagt adjø til ett prinsipp så er det fort litt 
enklere å vinke farvel til det neste. Så 
neste gang invitasjonen kom fra borti 

gata så stilte Martin samtidig spørsmålet, 
på passende beskjedent vis: «Jeg har en 
ekstra stang med agn… skal jeg ta med? 
Eller fisker du bare med flue» Jeg spilte 
ikke engang kostbar. Jeg holdt hånda 
foran munn, og mumlet et stille «ja, det 
kan vel ikke skade?». 

Onde tunger kunne vel fått det til at 
jeg slukte dette agnet vel raskt. For vel 
framme på Hydrostranda ble fluestanga 
liggende i sekken mens fjorårets fineste 
brisling ble festet under duppen. Og det 
tok ikke mange minuttene før 1,3 kilo 
blank sjøørret lå i håven.  >>

En innlands fluefiskers 
bekjennelser
Det er forskjell på folk. Noen salter maten, andre salter 
vannet. Jeg har alltid drukket mitt vann uten salt, og heller 
latt fisken få et lett dryss før servering. Jeg liker det best slik.

Tekst/foto:  Fred A. Fahre

26



27

GRENLAND SPORTSFISKERE

Det er lett å havne 
på kjøret når slike 

prikkede fisker 
sluker agnet…

Martin kan dette 
med å forsørge 

familien med fisk.

Fint på  
Hydrostranda!
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>>   Det virket nesten for lett. Litt som 
spilleautomatene som generøst tilbyr 
storgevinsten til en nyfiken spiller som 
knapt er tørr bak øret, og så, sakte, men 
sikkert, tauer tilbake krone etter krone 
med renter, mens avhengigheten legger 
seg som en klam hånd på skuldra. Kanskje 
det var en styrelse at innsatsen, brisling, 
snart ble borte, og tilbake var mer ørkesløs 
kasting med fine fluer i klart vann. 

Men hjemme ble det ørretmiddag på hele 
familien, en stolt far satt med lykkelig 
blikk øverst ved bordet. Urinstinktene 
våknet, fangstmannen hadde endelig 

gjort jobben og gitt familien mat. Ikke 
nok med det, nå var jo koden knekt, og 
i sitt stille sinn ble tanken tenkt. Endelig 
kan jeg få oppreisningen jeg har fortjent. 
Så da påskevarmen snart kom seilende 
ble familiens telttur strategisk lagt til en 
egnet sjøørretplass i Sildevika. Agnfisker-
Fahre skulle nå leke seg til ny status 
som storfisker, etter akk så mange magre 
år, og ditto mange spydige og vantro 
kommentarer fra familien. «Fisker du 
egentlig med krok, pappa?». Tiden var 
kommet for oppreisning. Kiwi-reker ble 
tredd på kroken under nyinnkjøpt dupp, 
og det var bare å tenne bålet, pakke ut 

aluminiumsfolien og innkassere seieren. 
Bål og folie gikk greit. Det var verre med 
den siste delen. Etter en full dag ute lå 
fortsatt to agn urørt under duppene i vika. 
Men slik skulle det ikke forbli. 

Når sola manøvrerte ned bak horisonten 
så nemlig den lokale oppsynsmannen, en 
knoppsvane, sitt snitt til å ta en siste titt på 
disse innflytterne. Hadde de lagt fra seg 
noen godsaker så en enslig svane kunne 
få noe å sove på, kanskje? 

Med pålandsvind, stadig lavere vann, og 
en inkompetent og urutinert agnfisker, så 

Vakkert ved 
Sildevika!
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lå alt til rette for det som nå skulle skje. 
Svana fikk den ulykksalige ideen om å 
strene bort til duppen for å sjekke hva 
dette var. Og der, på litt for grunt vann, 
kunne svanefar nå skimte en godbit. 
Mon tro om han kunne rekke ned om 
han strakk halsen litt? Det ble vurdert 
som verdt et forsøk. Før landkrabbene 
reagerte hadde den hissige langhalsen 
gjort et utfall mot agnet og hang nå fast 
i snøret på et vis. Dette var ikke moro, 
det var dødsens alvor for den stakkars 
svana, og umiddelbart fikk vi viltnemda i 
Porsgrunn i andre enden av telefonen. 

De var hjelpsomheten selv, og tok saken for 
å fange og fri den nysgjerrige naboen vår. 

Det er så mange ordtak som kunne 
passet. Skomakere og lest, hovmod og 
fall. For en som er både fisker og prest 
så bærer påska hvert år bud om håp. 
Om liv av døde og om isfrie, stille vann 
med døgnfluer som klekker. Så kommer 
det vel en dag også dette året, hvor jeg 
kan finne tilbake til mitt egentlige jeg; 
fluefiskeren ved myrkanten, han som en 
gang i ny og ne får stifte bekjentskap med 
en brunørret, og som trives utmerket med 
nettopp det. Tekst/foto:  Fred A. Fahre

Ungene flyr høyt  
og lavt på tur

29



30

FISKESPORTÅRSBERETNINGER 2020

ÅRSBERETNINGER 2020

Hovedforeningens årsberetning for 2020

2020 har vært foreningens 83. arbeidsår.  
Styret har hatt følgende medlemmer: 
Leder:  Bjørn Erik Eik 
Nestleder:  Sten Åge Egeberg 
Sekretær:  Per Ivar Eidem 
Kasserer:  Harald W. Jenssen 
Kultiveringsutvalg:  Roger Johnsen 
Hytteutvalget:  Robert Bærulfsen 
Piskeutvalget:  Bjørn Terje Hansen 
Lakseutvalget:  Morten Stensrud 
Styremedlem:  Arne Goberg 
Varamenn:  Magne Myrvang og Torodd Moen

Medlemstallet ved årsskiftet var 1.950. Dette er en økning på 
66 medlemmer fra årsskiftet 2019/20. 

Det har vært avholdt 8 ordinære styremøter, budsjettmøte, 
4 medlemsmøter, inkl. årsmøtet. Det har ikke vært avholdt 
utvalgsmøter. 

Det reduserte antall møter har sin naturlige årsak i regler/
retningslinjer i forhold til Covid-19 viruset. 

Foreningen vår har etter nedstengningen i mars opplevd økt 
tilstrømming av medlemmer og økt bruk av våre hytter. Det blir 
en viktig oppgave å forsøke å beholde de nye medlemmene 
og opprettholde den gode hytteutleien. 

Foreningens aktivitet har vært preget av Covid-19. 

Arrangementer der vi vanligvis har deltatt/arrangert har blitt 
avlyst. Her kan nevnes Mersmak, Eldredagen i Brekkeparken 
og Familiedagen ved Modammen. 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 283.405,66. Økonomien 
vurderes som tilfredsstillende. 

Det er utført 13 .422 dugnadstimer fordelt på 141 personer. Dette 
er ca. 1.864 færre timer enn i 2019. Nedgangen forklares med 
redusert aktivitet som følge av Covid-19. 

Hytteutvalget melder at utskifting av solcelleanlegg på 
hyttene fortsetter i 2020 og videre i 2021, Hyttene har vært 
utleid i 1367 noe som er meget bra. Spesielt med tanke på at 
det var begrenset utleie på våren pga. covid-19. 

Kultiveringsutvalget har i 2020 utført de vanlige oppgavene. 

Tynnefiske, utsett av fisk og vannprøve taking. Kalking er 
foretatt med helikopter, det er fordelt 56 tonn kalk på 38 vann. 

Det meldes om et meget godt fiskeår, med stor fisk i mange 
vann. 

Fiskeutvalget melder om normal drift ved anlegget på 
Dammane, til tross for Corona tiltak. Det er finneklippet 95.000 
laks og ørret, det er lagt inn 8 liter lakserogn og 25 liter 
ørretrogn. På anlegget er det nå 18.000 en-somringer og 2.000 
flerårige til overvintring. 

Lakseutvalget melder om bra fiske i 2020, men noe mindre 
oppgang enn tidligere år. 

Det er utført mye arbeid med registrering/telling av fisk i 
trappene. 

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

Ressursgruppa har også i 2020 fokusert på tynnefiske i 
Fjellvannet. 1.671 fisk er tatt opp. Gjennomsnittsvekten var 224 
gram, en økning på 39 gram, eller vel 20 %, fra 2019. 

Flere skoleklasser har også i år deltatt i tynnefiske. 

Fluegruppa har hatt 12 fluebindingskvelder og arrangert 
til sammen 9 fisketurer. Flere medlemmer har deltatt i 
kastekonkurranser. 

Arrangementskomiteen har arrangert 4 medlemsmøter med  
3 foredragsholdere/kåsører. Virussituasjonen har satt en 
stopper for de fleste medlemsmøtene. 

Det meste av seniorgruppas aktivitet har vært arbeid på 
Dammane, spesielt finneklipping. 

Barne- og ungdomsgruppa har i 2020 hatt med 2 grupper fra 
forskjellige ungdomsskoler i Skien på tynnefiske. Det har vært 
gode tilbakemeldinger fra de som deltok. 

GS-huset har vært i bruk 45 dager i 2020. 

Bandvogngruppa melder om at bandvognene i 2020 kun 
har vært brukt til transport i forbindelse med Grisefesten i 
Sildrevika. 

GS vil takke Jakt og Fjellsport for den jobben de gjør i 
forbindelse med hytteutleie. 

Styret vil takke alle som har bidratt til foreningens arbeid i 
2020, og ønsker alle tilbake til fornyet innsats i 2021.
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Hytteutvalget

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

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

Implementerte smittevemstiltak 
for utleie har vist en god effekt 
og det er ikke rapportert noen 
tilfeller av Covid-19 smitte blant 
leietakere. Vaskerutiner som 
er implementert på hyttene vil 
fortsette videre og vi må nok 
basere oss på at dette blir 
standarden fremover. 

Tilbakemeldinger fra leie-
takere angående renhold har 
vært generelt bra. 

Det er viktig i tiden fremover at 
det fremdeles er høyt fokus på 
smittevern. 

Oppsyn av hytter har gått som 
normalt, men det er rapportert 
om enkelte unormalheter 
utover et normalår. Enkeltsaker 
har blitt håndtert og ivaretatt. 

Museinvasjon på flere av 
hyttene i høst har medført noe 
begrenset utleie da enkelte 
hytter har vært stengt i de 
verste periodene. 

Det er utført vanlig 
vedlikehold på alle hyttene 

og prammene. Fra enkelte 
hytter nevnes: Oppgradering 
av solcelleanlegg og nye 
solcellepaneler. Prosjektet 
med utskiftinger fortsetter i 
2021 der det er behov.

Samlet utleie på alle hyttene 
i 2020 er 1367 utleiedøgn. 
Samtlige hytter var stengt frem 
til 30.april.2020. pga covid-19 
restriksjoner. Fra 30.april ble 
det åpnet for helgeutleie på 
6 av hyttene. Gradvis åpning 
av alle hytter etter dette. Alle 
ukene på Hardangervidda var 
fullbooket i sommer. Selv med 
en lang periode med stengte 
hytter har dette vært et godt 
regnskapsår. Bookingsystemet 
EasyNetBooking fungerer bra.

Hytteutvalget har hatt 
begrenset møtevirksomhet 
grunnet smittevern og Covid-19 
situasjonen. Det er rapportert 
2907 dugnadstimer på hyttene 
og prammene i 2020, fordelt 
på 40 personer. Vi takker 
medlemmene for innsatsen. 

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

For hytteutvalget, 
Robert Bærulfsen

Hytteutvalget har i 2020 bestått av følgende personer:

Bekkjebukt Harald R. Andersen

Gjuvsjå Morten Liaunet

Blekktjønn Arvid Brøndalen

Hortahytta +  
pram Døla og Stodalstjønn

Geir Elseth

Grantjønn + pram Eiangen Bjørg Aas 

Gunhildsbu Atle Rui Hauge

Kristiansbu Ronny Løberg

Lona Bjørn Terje Hansen

Røyvannet Are Johansen

Stegaberget Trond Moen

Stengestad Robert Bærulfsen

Stulsbu Geir Tore Tveten

Sildrevika + prammer Fjellvannet Stian Wighus 

Svanstul Roger Bakken

Ørjebu  Haakon Syvertsen 

Åstadtoppen  Bent Bakke og Torgeir Torgersen 

Kasserer Lill-Ann Berg 

Barn- og ungdomsgruppa
Utvalget har ikke hatt noen møter grunnet 
korona. Jeg planla 5 familieturer sammen 
med Gimsøy og Nenset menighet. 

 
1 isfisketur ble avlyst på grunn av mye vind, 
en gjennomført med lavt oppmøte og 3 
avlyst grunnet korona. 

3 valgfagklasser fra forskjellige ungdoms-
skoler har vi hatt god kontakt med i høst.

En klasse var på omvisning i mølletrappa. 
Flere elver fra klassene og noen lærere 
har vært med på tynnefiske. 

Noen «nye» familier har vi fått med på 
tynnefiske i fjellvannet i år. Tilbakemelding 
fra de som har vært med er god, så vi 
satser på å videreføre dette til neste år 
også. 

Det er mange barn og unge som har fått 
smaken på tur i 2020, la oss utfordre 

hverandre til å be med naboen når vi skal 
på tur, spesielt barn og unge. 

Dugnadstimer som ikke er inn rapportert i 
andre utvalg er 49 timer. 

For Barn- og ungdomsgruppa,  
Magne Myrvang 
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Fiskeutvalget
Fiskeutvalget har bestått av:

Leder Bjørn Terje Hansen  
Nestleder Trond Eriksrød 

 
Øvrige medlemmer er: Per I var Eidem, 
Frank Omland, David Øvrebø, Jostein 
Jacobsen, Kristoffer Moe, Jan Helge 
Knutsen, Jan Kåre Nærum, Einar 
Eikemo, Rune Klovholt, Sondre Evensen, 
Erling Rognerud, Håkon Spirdalen, Egil 
Pedersen, Bjørn Egeberg

Settefiskanlegget  
Driften på anlegget har i år gått bra. 
Korona har ikke skapt noen store 
problemmer for oss. Vi har fulgt opp 
anbefalingene til myndighetene, og 
sørget for og ikke ha for mange på våre 
dugnader av gangen. 

Alle utsett har gått bra. Det er i år 
finneklippet 95000 ørret og laks. Vi har 
i år produsert 27000 laks som ble flyttet 
til Skottfoss. Disse skal bli smolt til neste 
år. Privatsalget i år ble på 16375 ørret. 

Klekkeriet  
Vi har i år lagt inn 8 I lakserogn og 25 1 
ørretrogn fra Tuddal, Songa, Drangedal, 
Fyresdal, Luksefjell, Møsvann, Totak, 
Tinnsjøen og Norsjø. 

Flersomrig fisk  
Vi har i år til overvintring ca 18000 
ensomrig og 2000 flersomrig ørret 
fra Tuddal, Songa, Totak, Luksefjell, 
Møsvann og Gjuvsjåen 

Dugnad  
Det er i år utført 3062 timer i dugnad 
fordelt på 44 personer. Som det 

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

For fiskeutvalget  
Bjørn Terje Hansen 

Ressursgruppa
Ressursgruppa har bestått av følgende 
personer:

Tor Erling Løvstad, Torodd Moen,  
Sten-Åge Egeberg, leder

For niende år på rad har vi engasjert 
oss sammen med Fiskeutvalget og Tor 
Aschjem om tynnefiske i Fjellvannet. 
Tynnefisket med elektriske apparater 
på bekkene har foregått i perioden 10. til 
31. oktober. Ekstremt mye regn medførte 
stor vannføring i bekkene, og dette gjorde 
høstens tynnefiske svært vanskelig. På 
grunn av dette måtte vi utsette starten og 
flere av turene måtte avlyses. På grunn av 
økt spredning av Covid-19 ble også antall 
deltagere redusert og vi valgte også å 
avslutte før planlagt tid. 

Tross dette fikk vi vært på bekkene 
ved Grønsjø, Lifjell (Økterbekken), 
Henningsdalen og Haukeroa. 

Sluttresultatet endte på 1671 ørreter. Alle 
fiskene ble veiet, og snittvekten var 224 
gram. Til sammenligning var snittvekten 
185 gram året før. Snittvekten er en klar 
forbedring fra tidligere år. Det ble tatt et 
betydelig antall ørreter på mellom 300 

og 400gram, og det ble sett 3stk ørreter 
på antatt vekt på 1,2kg som ikke ble tatt 
opp. Tilbakemeldingene vi har fått er 
at det er en klar bedring siden vi startet 
dette arbeidet. Det er mange faktorer som 
spiller inn, og vi må være tålmodige og 
håper at næringsgrunnlaget i Fjellvannet 
øker når færre ørreter ”beiter”. Fisket har 
som tidligere hovedsakelig foregått på 
onsdagskvelder og på dagtid på lørdager. 
6 turer har det blitt. Til sammen er det 45 
personer som har deltatt - hvorav 1 lærer 
og 12 elever ved Gulset ungdomsskole 
samt 1 lærer, 1 forelder og 4 elever fra 
Kongerød ungdomsskole. Disse elevene 
har valgfaget natur, miljø og friluftsliv på 
skolen. 

Dessverre så medførte Covid-19 
situasjonen også begrensning i deltagelse 
fra skolene. Arrangementene med 
ungdomsskoleelevene er et samarbeid 
med Ungdomsgruppa med Magne 
Myrvang som primus motor. Elevene fikk 
lære om hvordan GS forvalter og sørger 
for at vi kan nyte godt av fiskeopplevelser 
i nærområdet. Utenom ungdomsskole-
elevene har 6 barn og 5 juniorer deltatt. 
Flott at så mange har deltatt! Når vi er 
på dugnad legger vi alltid stor vekt på 

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

Til sammen har vi tatt opp 29 250 ørreter 
siden vi startet med dette i 2012. Vi vil 
benytte anledningen til å gi en stor takk 
til alle som har deltatt, og ønsker ennå 
flere velkommen til å delta i kultiveringa 
neste år. Da vil det også bli arrangert en 
ryddedugnad i noen av bekkene for å 
forbedre framkommeligheten. Hvis du har 
tid og lyst så ikke nøl med å ta kontakt. 

Ressursgruppa har ikke engasjert seg i 
annet arbeid i 2020. 

Tynnefisket på bekkene i Fjellvannet 
medførte 305 dugnadstimer registrert på 
Kultiveringsutvalget. Dugnadstimer for 
lærere og elever fra ungdomsskolene er 
ikke registrert. 

Sten-Åge Egeberg 
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Fluegruppa av Terje Christiansen

Styret har bestått av:

Terje Christiansen (leder)

Kjetil Raundalen (kasserer)

Per Øivind Arnesen (styremedlem)

Odd Garshol (styremedlem)

Gari Aikio (styremedlem)

Per Ivar Ekeberg (styremedlem)

Fluegruppa har hatt følgende 
aktiviteter:  
Styremøte ( 4 ganger), 
Fluebindingskvelder (12 ganger)  
Fisketurer, 5 turer nærvann, 3 
sjøørrettur, fellestur til Kristiansbu  
Kastetrening: 5 ganger. Nasjonalt 
stevne i 5#CUP Skien Fritidspark, samt 
Casting-øvelsene «Haspel-Arenberg» og 
«Flue presisjon». 

Foredrag /arrangementer: Magnus 
Riksfjord, sjøørret-fiske på Fyn. Svein 
Røbergshagen, ørretfiske, og laks. 
Tommy Aarkvisla, fluebinding- og 
lakseforedrag. I tillegg har Fluegruppa 
samarbeidet med arrangement-
komiteen om foredragsholdere. Kjøp- og 
salg kveld, pizza/filmkveld og fluepub. 

Slettevannselva: kultivering med  
18 teiner. Mai, juni, oktober, november.  
Resultatet av teinefiske, vår og høst, ble: 

55 ørret, 26 abbor og 3 stingsild.  
2 store ørreter som hadde gått i teinene 
ble sluppet ut igjen. Teinefisket i vår 
har gått bra, men i høst har vært svært 
dårlig pga stor-flom! Det har også 
vært satt ut ørret, av fin størrelse, fra 
stedegen stamme. Det er fanget 189 
ørret på flue i elva, hvorav 15 store satt 
ut igjen. Odd Garshol alene har tatt 71 
ørret! Terje tok den lengste ørreten på 
33cm (noen medlemmer tok ørret på 
over 30cm før konkurranse-start). Mest 
sannsynlig vedtar vi på neste Årsmøte 
å forlenge konkurranse-perioden. Jeg 
vet at mange har fisket i elva. Synd 
at ikke dere melder inn fangst - det er 
viktig ift kultivering, og å dokumentere 
at elva er i bruk av våre medlemmer. Vi 
fluefiskere bør fortsette åta ut ørret med 
stang! Det har blitt ryddet en del langs 
elvebredden i år også- det må fortsette, 
for det gror godt ved elvebredden. 

Kastebrygger: bryggene på 
Slettevannet er tilgjengelig for våre 
medlemmer som vil trene og «teste» 
stenger og snører. Vår gapahuk av 
presenning har blitt skåret opp og 
ødelagt. Vi satte opp et party-telt 
festet godt med tyngde på beina, 
men det hjalp lite. For i første stormen 
kollapset den i stengene ... Veien 
er «vedlikeholdt» ved fjerning av 
vegetasjon. Gari Aikio har trenet mye, 

jeg en del ,samt enkelte andre har 
benyttet bryggene. 

Aktivitetene det har vært meget 
bra oppmøte på våre aktiviteter i år, 
særlig fluebinding og kastetrening 
frem til Covid-19 satte i gang. 
«Nærvanns- og sjøørret-turene» ,og 
fellestur til Kristiansbu, har vi fått 
gjennomført. Utover høsten måtte vi 
dessverre redusere, og til slutt avlyse 
aktiviteter pga Covid-19, men fikk 
gjennomført sjøørret-tur i november. 
Gari Aikio, Bjørn Knutslid, og Terje 
Christiansen har deltatt i 5-er Cupen 
og Norges Cup. Resultater finner du på 
Castingforbundet.no. 

Noen av medlemmene våre har også 
deltatt på dugnad i andre GS- utvalg 
med rognfangst, tynnefiske og annet. 
Medlemstallet vårt har økt i 2020, nå er 
vi 64 medlemmer. 

Takk til alle som har vært med på å 
gjennomføre aktiviteter/ oppgaver for 
Fluegruppa i 2020 -og takk til alle 
samarbeidspartnere!

Fluegruppa har i 2020, 64 
medlemmer. Totalt er 579 timer 
dugnad utført for Fluegruppa i 2020

Per Ivar Ekeberg blinder fluer.  Foto: Terje Christiansen
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Lakseutvalget
Leder: Morten Stensrud.

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

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

I Klosterfossen har Laksutvalget laget 
trapper bak båthuset etter ønske fra 
de nye eierene der. Vi har også laget 
rekkverk på unionsiden. 

I forbindelse med Covid 19 blei 
det tatt vekk noen stativer og satt 
opp innformasjon og Flasker med 
desinfesering.

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

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

Ny småfisk ble kjørt fra Eriksrød til Skotfoss 
i oktober, ca 30000 stykker. 

Laksutvalget har i år fisket stamlaks 
og stryket rogn av disse, der har vært 
vansklig å skaffe nok fisk i år. Mye sel i 
elva fra Juni til Desember ( i hvertfall 3 
faste individer). 

Det er søkt om fellingtillatelse på selene. 

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

Laksutvalget har hjulpet til med radio-
merking av laks og ørret i år også, stor 
jobb, ca 100 fisk. 

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

Fiskesesongen blei brukbar i år, det var 
mindre oppgang av fisk enn tiligere år. Fra 
20 August blei kvota satt ned til 1 fisk pr 
døgn, pga dårlig oppgang. Fiskeslutt 31.08. 

Det er utført 1887 Dugnadstimer i 2020. 

Det er fisket totalt i hele elva 534 laks – 
ca. 1529 kg - snitt 2,9 kg i 2020. 

Oppgang: Klosterfossen 1101,  
Mølla 352, Skotfoss 515 Iaks. 

Leder Laksutvalget, 
Morten Stensrud

Seniorgruppa
Styret har bestått av følgende:

Leder:  Olav Eriksrød
Nestleder : Torodd Moen
Sekretær: Bjørn Terje Hansen
Kasserer: Thor Arne Bakken

Valgkomite: Per Morten Myhra og 
  Arne Limi

Seniorgruppa har 38 medlemmer. 

Det er i år avholdt 1 medlemsmøte. 

Det ble i år 2020 ikke avholdt noe 
årsmøte på grunn av korona pandemi. 
Styre for seniorgruppa blir sittende frem 
til årsmøte 2021. 

De vanlige aktivitetene til seniorgruppa 
har vi også måtte avstå fra. Vi håper på 
at vi kan arrangere de i 2021. 

Medlemmer av seniorgruppa har i år 
også deltatt meget aktivt i finneklipping 
på dammane, samt dugnad og har hatt 
vakter på dammane. 

På møtet så var det lysbilder og kåseri. 
Det har også blitt Olav,s ertesuppe som 
alltid smaker godt. 

Det er utført 91 dugnadstimer 

Sekretær,  
Bjørn Terje Hansen

Bladet Fiskesport
Redaksjonen har i 2020 bestått av 
følgende medlemmer: 
Terje Christiansen, Olav Bøe,  
Unni Rui Hauge, Bjørg Aas, Hege Johnsen, 
Thomas Rønning, Torgeir Torgersen 

Finn Sigurdsen Økonomiansvarlig  
Trond Eriksrød Reklame/salg  
Dag Natedal  Web/Hjemmeside  
Kjell E. Høiby Redaktør

Vi har gjennom 2020 avholdt 3 
redaksjons møter og selvsagt fulgt de 
restriksjoner som er pålagt oss. Som 
redaktør føler jeg at julenummeret ble 
mer utfordrende enn vanlig. Dette fordi 
vi ikke kunne holde redaksjonsmøte. Jeg 

føler likevel at vi har gjort en god jobb 
og representert GS på en god måte. 
Tilbakemeldinger fra fjern og nær er gode. 
Bladet blir verdsatt. 

Siden COVID-19 la en demper på mye, 
særlig på slutten av året, valgte vi å utvide 
flere nummer. 

Vi følte at det var viktig, siden medlems-
møter og annen møtevirksomhet ble 
avlyst. Fiskesport skal gjengi Grenland 
Sportsfiskeres gjøren og laden på en mest 
mulig troverdig og nyansert måte. Det har 
kanskje aldri vært viktigere enn nå. Jeg 
vil derfor rette en takk til Bjørn Erik Eik og 
Styret, som velvillig har bidratt med relativt 

gode økonomiske rammer slik at dette ble 
mulig. Det skal også rettes en takk til Dag 
Natedal som har gjort en fremragende 
jobb med web - delen, noe som også 
sorterer under vårt utvalg. Det later til at 
flere medlemmer nå tør å prøve seg som 
skribenter, noe som har resultert i flere 
flotte artikler i flere utgaver av bladet. Vi vil 
fortsatt etterspørre engasjement fra våre 
medlemmer inn i 2021. 

Utvalget har bidratt med 815 dugnadstimer 
totalt. 

- Kjell E. Høiby 
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GS-huset
Adresse: Luksefjellvegen 839 B     
Leder: Olav Eriksrød 

Utvalget har i 2020 bestått av:  Olav Eriksrød, Harald Rinde 
Andersen, Thor Ame Bakken, Toralf Hauge. 

På grunn av coronaen har huset blitt mindre brukt i år. 
Totalt antall 45 ganger. 

Det er satt inn ny hoved dør, utført brøyting, gressklipping og 
vanlig vedlikehold. 

- Olav Eriksrød

Bandvognutvalget
Leder: Thor Arne Bakken
Medlemmer:  Bjørn Erik Eik, Ingar Foss, Roger Bakken 

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

Utvalget har 25 dugnadstimer 

- Thor Arne Bakken

Arrangements-
komiteen
Komiteen har i 2020 bestått av 
følgende peroner: 

Helgte Bøyesen (leder) 
Ame Limi (kasserer) 
Arvid Brønndalen 
Lill-Ann Berg 
Hege Johnsen 
Are Johansen 
Ronny Løberg 

2020 har vært et speielt år for alle 
og det har kun vært avholdt 4 møter 
inklusiv årsmøtet. 

Samarebeidet med med 
utleier av lokalene har som 
vanlig vært utmerketog de 
har vært forståelsesfulle med 
tanke på usikkerheten rundt 
møtevirksomheten. 

Det samme må kunne sies om 
foredragsholderne om har fått 
beskjed om tidpunkter som stadig 
har blitt forandret. 

Vi har hatt følgende foredrags-
holdere/kåsører: Amt Mollan, Nils 
Fredrik Foss og Øystein Køhn. 

Totalt antall dugnadstimer for 2020 
var 144.

For Arrangements-komiteen,  
Helge Bøyesen 

Kultiverings utvalget
Utvalget består av følgende personer: 

Trond Moen, Bjørn Terje Moen,  
Aaste Stensrud Johnsen, Lars Magne 
Elgtvedt, Sigmund Elgtvedt, Per Ivar 
Ekeberg, Jostein Stulen, Morten Stulen, 
Espen Thorsberg, Ingar Foss, Gari Aikio, 
Roger Johnsen, Nils Fredrik Foss,  
Dag Sigmund Berg, Tom Erik Holland, 
Svein Gjermundsen 

Det er i år utført til sammen 1306 
dugnadstimer fordelt på 52 personer. 
Arbeidet har bestått av fiskeutsett, 
vannprøver, kalking og tynnefiske/
vedlikeholdsfiske.

Fiskeutsett: Det er satt ut 1835 ettårig/to-
somrig ørret i våre vann. 

I tillegg til dette har vi i år hatt utsett av fisk 
på Hardangervidda. 

Vannprøver: Høstprøver tatt i 56 vann. 

Kalking: 56 tonn kalk fordelt på 38 vann 

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

Sondalsvann: Rusefiske på bekk fra 
Sigurd. 

Åslivann: Rusefiske på bekk/utløp fra 
Alboga. 

Uvann: Rusefiske mellom Øvre og 
nedre Uvann. 

Stengestad: Morten Liaunet og co har 
igjen gjort en jobb i Stengestad. Det 
meldes at fisken i vannet har svært 
god kvalitet. Det ble fanget 78 fisk på 
til sammen 29,6 kilo. Med en snittvekt 
på 380 gram. K-faktor er beregnet på 
22 fisk og er på 1,12. Største fisk på 1155 
gram og k-faktor på 1,08. 

Holmvann: Abborteiner i vann: 250 fisk. 

Fjellvannet: Ressursgruppa har 
arrangert tynnefiske i fjellvannet i år 
også. Det er brukt el apparat og 28 
personer har vært med og det er tatt 
opp 526 fisk i Grønnsjøbekken, 954 
fisk i Lifjellbekken, 87 fisk i Haukeroa 
bekken og 104 fisk i Lilleøkterbekken. Til 
sammen 1671 fisk med snittvekt på 224 
gram. Stian Wighus har tynnefisket med 
garn og fått 687 ørret med snittvekt på 
211 gram og to røyer på 250 gram. 

Døla og Horta: Rusefiske på bekken. 

Det er et nytt selskap som har fått kontrakt 
på å levere og kalke i Telemark. Det var 
som forventet noe trøblete igangkjøring. 
Kom sent i gang og blei sent ferdig. 
Ekstremt mye regnvær og tåke gjorde det 
ikke enklere. Selskapet beklager dette og 
lover bedring neste år. 

Sommeren 2020 ble et knall år når det 
gjaldt fiske. Det har vel knapt nok noen 
gang vært fanget så mye stor og fin fisk 
i vanna våre. Det som er gledelig er at 
det ikke bare er i enkelte vann, men i 
hele området våres. Til tross for til tider 
stor skepsis til tynnefisket fra flere, viser 
det seg at kombinasjonen tynnefiske 
og forsiktig utsett har gitt resultater. Vi 
tynnefisker ikke vanna tomme. Vi har 
kontroll. 

Stor takk til alle som har bidratt for å få til 
dette. 

For Kultiveringsutvalget, 
Roger Johnsen
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Napperi i Kulpen på Stengestad
Da jeg første gang kom til Stengestad tidlig i åttiårene var jeg yngre i år. 

Men ikke helt blank til å fiske med mark i ruskevær. Det hadde jeg erfart 

og lært. Var oppriktig glad i tunge skyer, regn, lyn og torden. Når været er 

slik pleier ørreten å gå på dypt vann og stå der i ro til været har rømt over 

i andre terreng, åser og til en annen provins. Unntaket jeg visste om var 

Kulpen. Der kan det nappe på mark i det noen kaller uvær.

En vanlig skautur
Tanken hadde ikke ulmet lenge, men lenge 
nok til at jeg pakket Bergans ryggsekken 
jag arvet etter Anders Lid, grevlingjegeren 
fra Ryggen i Skien. Tok med sovepose og 
bambusstanga med ring i toppen. Planen 
var å reise til skogs bare for å tenke, tenke 
ut ideer, stemninger, impulser og få dugelig 
inspirasjon sittende på en kjent furustubbe. 

Stubben hadde jeg blitt venn med for flere 
år siden i en endeløs drøm. Meteorologisk 
meldte stabilt ustabilt i minst tre dager nå 
rett før elgjakta. Tok sjansen på to grovbrød 
og en boks hjemmelaget Skarp-Ola, en 
putt Rørossmør, sukkerbiter og kaffi, samt 
tre Lundetangens Vørterøl jeg kjøpte i 
Holmestrand. Saft og suse lot jeg denne 
gang være hjemme. 



37

GRENLAND SPORTSFISKERE

Siden det lakket mot jul 
og julemorro, spente jeg 
gummigamasjer over stuttskoa 
av bøffellær. Snørte med hvite 
hyssinglisser og kledde meg 
i vadmels ballongbukser, 
grov hoggerjakke med side 
og brystlommer, den koksgrå 
høstfrakken og plasserte Trysillua 
under ryggsekkens topplokk 
sammen med liggeposen. Hilste 
farvel med fruen som skulle i 
begravelse og rusla ut i friluft til 
mopeden, en Tempo Corvette. 
Satte pottehjelmen til rette og 
hardplast – tuten foran trynet, 
tuta i bukkehornet og kjørte mot 
Stengestadplatået på Mofjella.

Seremoniell velkomst
Da jeg omsider kom fram så 
jeg soleklart at det ble vær 
som forventet. Regntunge skyer 
rullet inn fra vest. Skydottene lå 
særlig lavt over der den gamle 
taubanen for tømmer tidligere 
var oppmontert, og som frakta 
godseierens tømmerstokker 
i luftig fall ned til Øvre Blesa. 
Småfuglene holdt kalas og jeg 
jublet med dem. Selskapet besto 
av flere jernspurver, gråspurver, 
noen brystsnertne og fargerike 
søskenbarn av svartspettene, og 
jeg kjente igjen medlemmene 
av trostefamilien, en forvirret 
nabostær og et pent linerlepar 
vippet og trillet sine melodier 
før reisen sørover. Et vakkert og 
korrekt kor tok i mot på hyttetunet. 
Ellers var det stille. Rent fredelig. 
Slik jeg ønsket og tenkte og 
håpet. Pakket ut og fyra i Jøtulen 
og glante ut, rett og slett bare 
kikket ut vinduet mens det dura 
i ovnens indre sjel. Varmen, den 
underbare eiketrevarmen spredte 
seg i hytterommet og jeg ble 
bedre kjent med hyttemusa, en 
stillferdig og nysgjerrig skapning 
med avrevet venstre øreflipp. Et 
snilt, men ikke lite frekt hyttedyr. 
Musa og jeg spise oss mette og 
jeg drakk kaffe fra skåla. Musa 
fikk vørterøl og brødsmuler i 
fargerik porselensskål. Jeg rulla 
ut soveposen og sovna ei beite og 
våkna til et himmelsk ruskevær.

Lyn, torden og napperi
Musa ville ut og jeg slapp den 
grå med takk og farvel og reis 
i freden. Siden så jeg luringen i 
uthuset, da hadde musesjefen 
blitt kjent med dassens lune uro. 
Regnet fosset ned. Jeg tenkte på 
furustubben og raska på og gikk 
sporenreks bort til den nakne 
stubbens velkjente tenkeplass. 
Markstanga lenet jeg mot ei 
irrgrønn skjørtegran. Ble sittende 
på furuplatået i to tankefulle timer 
og regnet vinket meg vannrett i 
fjeset. En fuktig opplevelse jeg 
ikke ville vært foruten. Da med ett 
tenkte jeg lenger enn langt, jeg 
må ha fiskemark! Tok til vettet og 
løp med blafrende vadmelsklær 
og Trysillue på hodepelsen til 
Merratjønn, der visste jeg om 
steinmark som var hjemme. 
Plukka tolv fine marker av den 
gjeve typen. Hilste på dem og 
nevnte vennlige ord og nynnet 
fedrelandssangen på vei tilbake 
til stubben og Kulpen. Himmelen 
ble mer urolig og ergerlig, det 
dundra og lyste med iherdige 
lysblaff. Dugelig utevær. Da jeg 
gikk og slang i kanten av Kulpen, 
kom to elgdyr og stod og slurpa 
vannliljer og skulte på meg. 
Elgkuene ble også ønsket fred. 
Skyggelua jeg kjøpte på Drevsjø 
i Engerdal gjorde meg rødstripet 
på kinna, det så jeg da jeg speila 
skjeggtrynet i en vannpytt bak en 
lagelig og underlig gråstein. Da 

begynte napperiets uhyggelige 
fiskeri. Bare i løpet av de neste 
seks timene fikk jeg halt i land 
tre fine stekeørreter, ingen under 
tre hekto. Fiskern jublet og takket 
Vårherre med stille bønn bak ei 
tørrgran. Da skvatt en hare ut fra 
nabograna, gjorde et kjempebyks 
og jeg sa atter: Lev i freden! Det 
var harejakt, men ingen los å høre 
i regnsuset. 

Da jeg fyra på nytt i kokeovnen, 
kunne jeg med lett hjerte steke tre 
ørretfisker i jernpanna. Slik putring 
i godt smør har jeg aldri tidligere 
hørt. Dagen etter hørte jeg derimot 
stemmer. Fire turister kom til 
hyttedøra og spurte etter melk. 
Jeg var melketom, men ba byfolka 
gå til Mofjellstulen der det lå to 
jenter fra Danmark i knappetelt. 
De visste jeg drakk helmelk. Da 
de høyttalende turfolka var gått 
østover etter kompassene de 
drasset med, pakket jeg i stillhet. 
Ga musa i uthuset fiskemeddag, 
før jeg satte hjelm og fjestut på 
skallen og kjørte med triumf hjem 
til fruen i provinsbyen. Hun hadde 
nettopp fått besøk av nabo’n 
som jeg en gang hadde møtt ved 
Grantjønn med inngåtte filttøfler 
med spenner, figuren ba nå om 
coffee, sugar and milk. 

Svein Aage Johnsen
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Været var langt bedre enn helt krise. 
Den nypressede dressen fikk heller 
henge i fred. Sløyfene holder seg fint til 
neste år. Stulsbu ble leid for helga, og 
hele familien skulle med. Ja det er ikke 
alle forunt å være så heldige som oss 
som bor i Norge om våren. 

Med militær disiplin ble ungene 
kommandert i geledd søndag 16. mai, 
oppakning skulle være klar klokken 11.00, 
for påfølgende digital gudstjeneste og 
umiddelbar avreise klokka 12. Men akk, 
uten mulighet til å «stemme ut» noen, som 
i Kompani Lauritzen, så faller effektiviteten 
dramatisk. Befalet i familien måtte 
som vanlig bære den fulle byrde mens 
menigfolket svimet rundt sin egen akse. 
Øverstkommanderende så vakringer i sitt 
stille indre og fant med det motivasjon 
til å lempe sekk etter sekk i den snart 
overfylte bilen. En times sofakirke gav 
noe ro i rekkene, og en feststemt gjeng 
ble stablet på plass i S-Maxen. 

Vel i gang med reisen måtte turens 
konkurranser landes, hvis premie var 
en sjokoladeplate. Antall fuglearter er 
selvskreven på alle turer, og vi avtalte 
start ved passering Hoppestads nye bru. 
Brua hvor det er plass til et tuba-orkester 
på gangveien, men knapt en bil på veien. 
Tipsene haglet fra liten og stor, med 
forventing om rundt 20 arter. Stemningen 
i førersetet fikk en brå vending da vi 
skulle levere tips på neste konkurranse; 
antall fisk. Det ble nesten håndgemeng 
i baksetet over å få velge tipset 0 (null!), 
som baksetebermen mente var et tips 
sikkert som gull i banken. Kona var 
klokelig stille, men jeg syntes så tydelig 
jeg så antydning til et ironisk smil som 
ble kvalt i et host. Veslejenta fikk som så 
ofte før førstevalget. En mer optimistisk 
guttunge hadde også god tru på sitt tips 
om én fisk. De andre måtte slukøret og 
resignert tippe både to og tre, før jeg, med 
påtatt humør, meldte fire fisk.  Standarden 
var satt. Det var meg mot verden. 

Vel framme ved hytta var det såre 
idyllen. Dager med regn gjorde at bålet 
kunne flamme frimodig, og pølser av 
alle slag fikk sparke eventyret i gang. 
Barna var entusiastiske over å utforske 
den nye hytta, og i kaoset som fulgte 
fikk jeg dispensasjon fra fruen til å snike 
meg ut på mitt egentlige oppdrag: Å gå 
fra vann til vann i området og helst ha 
tellende resultat alle steder. Jeg startet i 
Geitebutjenn, hvor fisken vaket spredt på 
mygg. Fisken vaket 30 meter borte langs 
land. Når jeg flyttet meg dit så startet det 
å vake der jeg hadde stått først. Og så 
reverserte vi igjen… Fiskene lo, jeg gråt. 
Heldigvis klarte jeg samle meg og fant 
ut at jeg skulle ta tapet som en mann 
og heller rusle oppover til neste stopp; 
Kringletjenn. Her var det blikk stille, og 
etter å ha speidet en stund så jeg et lite 
plask på andre sida av vannet. I kikkerten 
så jeg snart ett vak til, og umiddelbart la 
jeg kursen så i lende.    >>

Nasjonalromantisk lys over Stulsbu
Det var nasjonaldagshelg, men til og med plan-B-barnetoget for 1. og 2. klasse 
var avlyst. Det er i slike stunder at man må holde hodet kaldt og se mulighetene 
som åpnes opp. 

17. mai på Stulsbu: Regentene på Stulsbu hilser folket!
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>>  Det tok ikke mange minuttene før 
den lille karen hugg til på en marginata-
døgnflue som var bundet samme dagen 
før frokost. En god følelse! De verste 
spådommene var allerede gjort til 
skamme, og jeg hadde knapt kommet i 
gang. Freden man kjenner ved å stirre 
utover stille vann, med spredte vak. Ja 
den er ubeskrivelig. Særlig etter at første 
fisk er på plass. 

Snart følte jeg at vi var ferdige for i dag, 
Kringletjenn og jeg, og jeg ruslet videre 
opp veien i retning av vannet som sår tvil 
om ordtaket «navnet skjemmer ingen»; 
Rompetjenn. På veien opp så jeg levende 
for meg hvordan det måtte ha gått for 
seg på navnefabrikken den dagen disse 
fiskevannene skulle få navn. Direktøren 
hadde med seg sin vesle gutt på jobb, det 
var planleggingsdag i barnehagen, og når 
alle arbeiderne var gått hjem så oppdaget 
han til sin forskrekkelse at de hadde 
glemt å gi navn til denne sumpen av et 
vann. De fleste navn var brukt opp både 
en og to ganger; Ormetjenn, Fjelltjenn… 

Tom for ideer og i et snev av naiv 
godhjertethet gav direktøren navne-
oppgaven til sin 5-åring, og resten er 
historie. 

Det er i sannhet et drittvann. Beveren har 
demt opp så det er gjørme og overvann 
overalt, og etter en tidligere tur med 
gummistøvler, hvor jeg brukte en halvtime 
bare på å komme i en kastbar posisjon, så 
hadde jeg egentlig gitt opp hele vannet. 
Men nå satt vaderne klistret til leggen, og 
en siste sjanse skulle vannet få. For det 
vaket der ved forrige besøk, det var ikke 
til å komme unna. Og det gjorde det nå 
også, på samme sted som sist, midt utpå, 
slik at man aner at det er en mulighet til 
å nå fram fra myra utenfor den myra som 
du så vidt ser under overvannet… Jeg 
forsøkte meg først i trygge omgivelser, 
hvor man kunne vade uten å se livet 
i revy. Men etter en times resultatløs 
baling, stod valget mellom å tusle opp 
til Fjelltjenn med uforrettet sak eller å 
gjøre et nytt forsøk på å komme ut til den 
myteomspunne soria myra. 

Målet er alltid å tilberede alt på bålet – så blir det mindre oppvask! 

Heldigvis kan man ha det moro 
også uten skjerm.
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Vakene der ute var som en magnetisk 
fangarm på denne motpolen av en 
fluefisker, og beslutningen ble tatt i det 
ringene spredte seg for n-te gang der ute. 
Med balansestokk i ene handa og stanga 
i den andre fikk jeg krabbet meg i land på 
den ytterste myra, og mulighetene åpnet 
seg. Her vaka det både høyre og venstre, 
men alle litt i overkant langt ute. Jeg 
hadde dog funnet roen, og var akkurat 
der jeg ville være. Etter noen kast, og 
langt mer venting, så forsvant deler av 
fortommen i et forsiktig vak, og jeg undret 
meg et lite øyeblikk på hvorfor ikke den 
tok flua mi, som lå urørt noen centimenter 
unna. Raskt kom på at jeg hadde en 
liten myggklekker som opphenger, og 
løftet stanga. Lykkerus og 400 gram 
Rompetjenn-fisk i håven. Indre jubelrop 
og ytre indianerdans fulgte deretter rundt 
fisken på myra, og en salig takk til den 
Herre og skaper som lar meg oppleve 
slike ting. Men siste kast var ikke tatt. Det 
vaket fortsatt, og turen til Fjelltjenn, som 
liksom skulle være høydepunktet, ble ikke 
lenger så viktig. 

En del av opplevelsen nede i 
overvannet var å følge med på en 
av mine favorittfugler som holdt på 
i den døde skogen i bevermyra. 
Jeg hadde allerede passert tjue 
fuglearter med god margin, og 
nå oppdaget jeg plutselig et 
stort reirhull og to Svartspetter i 
munter passiar. Mektige fugler, 
de største spettene i Europa. 
Noe slikt har jeg aldri sett før. I 
det jeg fulgte med disse to bak 
meg, så kjenner jeg det rykker 
litt i stanga jeg holder i handa. 
Jeg snur meg, og ser snøret i 
god vinkel nedover i det sorte 
vannet. Fisken kroket seg 
selv på det stramme snøret. 
Lokkemidlet den falt for var 
en av den lokale fluedealeren 
Per Ivar Ekebergs store 
myggklekkere. Etter en intens 
kamp ruller det en kraftig 
plugg mot håven. 

Entusiasme, skepsis og stolthet. Fisk er følelser! 

Den stuttkjukke ørreten på 40 cm hadde 
magen full av vårfluelarver og deres hus 
av stein og strå. Nok fikk være nok. Tre 
fisk, middag og kvelds sikret. Det var bare 
å rette ryggen, spasere tilbake og motta 
hyllesten, og samtidig sende en stille 
takk til de som har lagt igjen pakker med 
aluminiumsfolie og salt på hytta.

Det ble en herlig kveld ved bålet, og i 
skumringen fikk jeg lov til å ta en liten tur 
til Fjelltjenn. Dette vannet som jeg fortsatt, 
etter fire turer, ikke hadde tatt fisk i. Det 
vaket jevnt, og etter mye om og men fikk 
jeg sagt hei og hadet til en liten tass, før 
mørket senket seg helt. En magisk stund 
mens kattugla og gjøken ropte i skauen 
like ved. 

Det var en tilfreds familie, med en 
smørblid far, som la seg til å sove den 
natta. Og som timer senere våknet opp til 
nasjonaldagen i dette fantastiske landet 
vårt, hvor naturen (noen ganger) bare gir 
og gir. Tjueni fuglearter og fem fisk. Etter 
bacon og tomatsuppe på bålet, kortspill 
og utvask (samt en snartur til Kringletjenn 
for fisk nummer fem) så satte vi oss i bilen 
for å finne det eneste nasjonaldagen så 
langt hadde manglet. Is! 

Tekst/foto:  
Fred A. Fahre



 Faksimiler: Finn Sigurdsen

Fra Fiskesport 
nr. 1 – 1983 
 Redaktør: Per Haugen

Første nummer i farger!
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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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Hvor kjent er du i 
GS sine områder?

Vinner av forrige ”Hvor kjent er du…” ble:  
Niklas Kleander 

Vi gratulerer!

Riktig svar på forrige konkurranse:  
Elvestubben mellom Albogatjønn og Sondalsvann.

FISKESPORT

Her har du muligheten til å vise hvor kjent du er i våre 
fiskeområder og samtidig være med i trekningen av et 
gavekort på kr 300,- hos Jakt & Fjellsport i Skien.

Send inn ditt svar til fiskesport@grenland-sportsfiskere.no  
innen 1. september 2021. 

Foto: Kjell E. Høiby
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Dette er et generisk klekker-
mønster originalt skapt av Bob 
Wyatt. Her kan man variere 
farger og størrelser i det 
uendelige.

Opprinnelig var den ment som en 
vårflueklekker, men den kan bindes 
mindre rufsete, andre farger og med 
tynnere kropp og fungerer vel så godt 
som en døgnflueklekker. Denne flua 
vil mest sannsynlig funke uansett.

Flua fisker best fra midtsommer og 
så lenge vårfluene klekker utover 
sesongen. Det er ofte sånn at 
insektene er lettere å ta for fisken i 
klekkerstadiet.

I denne fasen bruker de ofte lang tid 
på klekkingen, det er også mange 
som ikke klarer forvandlingen. Denne 
flua vil trolig fiske godt i alle våre 
vann gjennom hele sesongen. Fisk 
helst flua på vakende fisk og trekk inn 
i små rykk. Den fisker best liggende i 
overflata.

Tekst og foto:  
Vegard Jønnevald

DHE  (Deer Hair Emerger)

DHE (Deer Hair Emerger)

Krok Caddis str. 14 - 8

Kropp Hareøre (original), valgfritt

Vinge Rådyr/hjort/elk

Thorax
Samme som kroppen,  

men mer rufsete
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Kultiveringsutvalget i GS satte i fjor ut ca. 1810 2-somrig ørret i våre vann.  
Ørreten ble satt ut kun der det er behov. 2-somrig ørret betyr ørret som har  
hatt 1 vinter på seg, og de er altså litt over ett år gamle.  

Noen tjern og vann har høy bestand 
av ørret, og i enkelte vann er det 
mye abbor. I følgende vann ble det 
tynnefisket: Sondalsvann, Åslivann, 
Dølatjønn, Nedre Uvann, Holmevann, 

Stengestad, Røyvannet, Fjellvannet og 
Veslegjuvsjåen. 

Kultiveringen ble utført med el-apparat, 
ruser, garn og abborteiner.

Vi sportsfiskere må være flinke til å 
sende inn fangstrapporter, spesielt 
der hvor det settes ut fisk. Det gir 
Kultiveringsutvalget grunnlag for å 
vurdere hva som bør gjøres i de ulike 
vann og tjern! Gå inn på  
www.grenland-sportsfiskere.no, 
«Fangstregistrering og oppgang».  
Oppgi antall fisk og hvilket vann.

I tabellen under kan du se hvor det er 
satt ut fisk. Skulle du være så heldig å 
treffe «bettet» i små tjern der det er få 
fisk, bør du stoppe å fiske eller sette ut 
fisk. 

I vann hvor det blir tynnefisket, kan du ta 
med deg småfisken hjem, eller kaste den 
til reven. 

Finn Sigurdsen

Vann ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
Albogatj. 250 150 180 180
Andetj. 20 10 10 10
Barenstj. 10
Belatj. v/Gyristul 20 20 20 20
Belatj. v/Horta
Bergtj. 30 15 10 15
Bevertj. 10 20 20 20
Bjoringsvann 25 25 25 25
Bjørketj. 10 10 10 10
Blekketj. 10 15 15
Blekktj. v/Svanstul
Blesa nedre
Blesa øvre
Blokkvann 30 30 30
Bonntj. 40 15 15 15
Brudetj. 20 10 10 10
Bukketj.
Bølivann 20 30 30
Bølivann lille
Damtj. 20 20 15 15
Dugurdsfjelltj. 15 15 15 15
Dølatj.
Ellartj. 25 15 15 20
Fagerlitj. 10 20 20 10
Fiskebekktj.
Fisketj. 20 20
Fjellstulvann midtre
Fjellstulvann nedre
Fjellstulvann øvre
Fjelltj. 10 15 20 20
Fjellvannet
Flekkern
Furustultj.
Furustulvann
Gampetj. 20 5 5
Geitebutj.
Gjengelitj. 10
Gofjelltj. 10 20 20
Grantj. v/Eiangen
Grantj. v/Lona
Grasdalstj.
Grotj. 20 10
Grønlitj. 30 30
Grønnetj. 25 25 30 30
Grønntj. nordre
Gullbutj.
Gullknapp 10
Halvorstj.
Hauketj. 10 15 15 15

Vann ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
Hermannstj. 20 10 10
Hjerpetj. 30 20 20 20
Holmevann 20 30 30
Hortatj. Vestre 20 10 10 10
Hortatj. Østre 20 10 10 10
Hortavann
Håkastultj.
Kjerringtj./Sauherad 30 25 25 25
Kjerringtj. øvre 30 20 20 20
Kjerringtj. nedre 10 10 10
Kringletj. 5 10 10 10
Kroktj.
Krokvann 40 30 40 40
Langeløk vestre
Langeløk østre
Langetj. v/Krokvann 25 20 20 20
Langetj. v/Svinetj. 20 20 15 15
Langevann lille
Langevann store
Lauåstj. vestre
Lauåstj. østre
Limitj.
Lona
Lønntj. lille
Lønntj. store
Magnettj. 10 10
Maritj. 10 10 10 10
Merratj. 10 10 10 10
Midttj. 20 15 15 15
Mjågetj. midtre
Mjågetj. nordre 25 35 25 25
Mjågetj. søndre 25 35
Modammen
Mordartj. 20 20 20 20
Mordtj. 10
Naretj. 10 10 10 10
Nisterudtj.
Ormetj. 10
Ostekleivtj. 10 10 20 20
Paddetj.  Øst 10 20 20 20
Paddetj. Vest 10 20 20 20
Raufansvann
Rognlitj. 20
Rolighetstj. 20 20 20 20
Rumpetj.
Rypetj. 10 10 10 10
Røyvannet
Sandtj. 10 20 20 20
Sauetj. lille 15 15 15 15

Vann ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
Sauetj. nordre 15 15 15 15
Sauetj. søndre 15 15 15 15
Sigurdstj. Nord
Sigurdstj. Syd 15 5 5 5
Skårdalstj. 10
Slettevannet
Smaltj. v/Velevann 20 10 20 20
Smalvann 10 20 20 20
Sondalstj. 25 20 15 15
Sondalsvann
Steinbruvann 200 250 250 250
Steinlitj.
Steintj. 30 20 35 35
Stengestadvann
Stodalstj. 30 30 30 30
Storrtj. 25 10 10 10
Stulstj. Valebø 15 20 25 25
Stulstj. v/Slettevannet
Stulstj. v/Gyristul 10 10 10 10
Stulsøyet
Stutøye 20 20 20
Surtetj. 10 10 10 10
Svanstulsvann 100 100 100
Svartetj. v/ Steinlitj.
Svartetj. v/Ulvsvann 10 10 10 10
Svartetj. v/Vasdalstj 10 10 10 10
Svartetj. v/Steintj.
Svarttj.putten
Svarttj. v/Midttj. 15 10 10 10
Sveatj. 20 30 30
Svinetj.
Søknattj. 10 15 35 35
Thorshøl
Trollkupa 5 5 10 10
Tvitj.
Tvittingen
Uvann nedre
Uvann øvre 70 70 70 70
Velevann nord 30 20 30 30
Velevann sør
Venetj. 20 10 10
Venevann 30 40 30 30
Våtekleiv
Ørjehalstj. 15 10 10 10
Åletj. nedre 20 10 10 10
Åletj. øvre 20 10 10 10
Åslivann
SUM 1900 1640 1900 1810

KULTIVERING AV VÅRE VANN 2017–2020
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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.

God 
sommer

til alle GS-medlemmer, 
og velkommen innom til 
gode personlige tilbud.

, , Crispi, , , , SIMMS, , Crispi, , , Devold  

Jakt og fjellsport AS   Duestien 5, 3717 Skien   –   Tlf.: 35 52 09 58   –   post@jaktogfjellsport.no


