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Ordet endelig kan vel bety så mangt, alt etter 
hvem man spør. For oss i GS vil jeg vel si at det 
betyr sammenkomster. Nå er det endelig vedtatt at 
pandemien er over. Vi kan starte opp igjen normal 
møtevirksomhet. Dugnader uten restriksjoner og 
planlagte turer. Dette er noe vi alle har sett frem til, 
og jeg håper det tar veldig mange år før vi opplever 
noe slikt igjen.  

Vi har lagt bak oss en sommer med veldig fint og 
tørt vær. Bra for alle som har fri og vil bade, men 
ikke fullt så bra for fiske, kan det virke som. Har nok 
merket betydelig mindre fangstrapporter denne 
sommeren i motsetning til i fjor. Sett ut fra utleie på 
hyttene og medlemsantall har det nok blitt fisket 
like mye, bare fangstene har uteblitt. Da får en 
heller glede seg over det fine været og vente på 
nye sjanser neste år.

Hyttene har vært flittig brukt også i år. Ofte så mye 
at det har vært vanskelig å komme til hytten for en 
liten dugnad. Dette er gøy og viser at interessen 
er på topp både for fisketur, men også for kos på 
hyttene. Jakt og Fjellsport gjør en fantastisk jobb for 
oss med utleien av hytter.

Laksefisket har også lidd samme skjebne som 
resten av fisket med mindre fangster enn i fjor. Vi 
er jo også bekymret for oppgangen av uønskede 
arter som pukkel laks. Dette er et problem langs 
hele kysten. Det kan se ut som det er velvilje hos 
myndighetene for å få stanset dette. Det er nå satt i 
gang arbeid med for å få på plass et fangstkammer 
til å stoppe pukkellaksen.

Barn og ungdomsgruppa tok i år på seg en 
formidabel jobb med arrangering av 12 fisketurer 
med barn fra småskolenivå. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger på dette. Sannsynligvis 
mange, nye, fremtidige medlemmer blir det også. 
Det viser seg at det er mulig å få barn ut på tur med 
«litt» (les mye) innsats. Takk for en kjempejobb i 
sommer.

Fiskeutsettet er nå ferdig og det gjøres klart for 
ny runde med fisk inn på anlegget, bare vi får litt 
vann i bekkene. I skrivende stund bøtter det ned! Vi 
trenger det slik at fiskene kommer opp i bekkene.

Nå som endelig pandemien er over vil jeg takke 
alle tillitsvalgte for jobben som er utført i denne 
perioden. Jeg får dessverre ikke snakket med alle. 
Til tider blir det mye arbeid og kanskje ensomt 
når man jobber alene. Hører ingenting fra andre, 
eller er det bra nok? Er det stille så er det mest 
sannsynlig veldig bra jobba. Vi mennesker er rare 
sånn, ros er vanskelig mens klaging er lett. Kanskje 
noe å tenke på for flere.

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

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

Med ønske om  
en fin høst :)

Endelig!

Trykk: ETN Grafisk

Opplag: 1.800 eksemplarer
Utgivelser: Fire utgaver per år.

Forsidebilde: Alfhild Berg Johnsen 
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En ting er helt sikkert: Noe 
er feil når vi skriver mer om 
medisinering og vaksiner enn 
om sportsfiske! 

I disse dager ser det heldigvis 
ut til at vi er på rett vei – all 
denne vaksineringen ser ut 
til å ha fungert, i alle fall til 
en viss grad. For nå åpnes 
Norge opp igjen og de fleste 
restriksjoner kan plukkes bort.

Jeg må innrømme at det 
deilig å kunne avholde 
redaksjonsmøte med kaffelukt 
og latter, slik det vitterlig 
skal være. Likeledes ble 
medlemsmøtet avholdt på 
Gjerpen Menighetshus akkurat 
som før.

Det er slik det skal være. Vi 
skal være sammen!

Vår lille redaksjonsgruppe 
har enda en gang fått kjenne 
på livets alvor da Torgeir 
Torgersen så tragisk gikk bort. 
Han blir, i dette nummeret, 
hedret med en nekrolog 
skrevet av hans gode venn 
Finn Sigurdsen. Det er mange 
som vil savne Torgeir, ikke 
bare vi i «Fiskesport».

Fred Arve Fahre er ny 
journalist fra og med i høst, 
og vi er både glade og 
takknemlige for at han takket 
ja til dette vervet. Han har 
allerede vist hva han er god 
for med flere gode artikler og 
historier.

Men selv om jeg skryter litt 
av vår egen redaksjon, betyr 
ikke det at vi har konstant 
overskudd av stoff.

Vi vil alltid være avhengige 
av at dere medlemmer 
sender tanker, ideer, og 
stemningsrapporter fra skog 
og mark inn til «Fiskesport». 
Glem ikke at dette bladet 
faktisk er deres og at dere 
helst skal være med på 
utformingen av blekka vår. Det 
er lettvint å legge ting ut på 
«Facebook», jeg forstår det. 

Men hvis dere glemmer 
«Fiskesport» helt, så forsvinner 
noe av det mangfoldet vi 
ønsker å presentere.

Husk at det fremdeles biter 
fisk i våre vann selv om mørket 
kommer tidligere nå. Hyttene 
våre ligger der, om mulig enda 
mer innbydene, i høstens 
fargeprakt. Her er det bare å 
ta for seg!

Skitt fiske!
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Fluefiskere har nok lest en 
del om entomologi (læren om 
insekter), så gjelder der å ha 
øyne med seg for å oppdage 
døgnfluene – ja, over alt hvor 
man ferdes i den tiden vann og 
elver er isfrie.

I år har jeg også ved flere 
anledninger truffet på døgnfluer 
når jeg ikke er på fisketur – ja, 
selv midt i byen!

I et av de mest «trafikkerte» 
turområdene ved byen, kom 
jeg over vulgata, den største 
døgnflua. De svermet og jeg 
hadde ikke annet enn mobilen 
for å ta noen bilder. Men, enkelte 
av dem satt pent og pyntelig 
på rekkverket langs gangveien. 
Andre turgåere lurte nok hva jeg 
drev på der jeg stod tett innpå 
rekkverket...

Da jeg skulle til frisøren var jeg 
litt tidlig ute, og stod på utsiden å 
ventet på at han skulle åpne. 

Og, hva ser jeg – jo, en bitteliten 
døgnflue på frisørskiltet. Igjen 
vakte jeg oppsikt der jeg 
nærmest klinte ansiktet inntil 
vinduet for å ta bilde med 
mobilen!

Tidlig i høst skulle jeg vaske 
bilen. Så at det var en del 
«rusk» på panseret, men ved 
nærmere ettersyn viste det seg 
å være både døde vårfluer og to 
døgnfluer. De var nok kommet på 
avveie fra Norsjø, som er noen 
hundre meter unna. Døgnflua 
var nok i ferd med å nedbrytes 
da vingene nesten hadde 
regnbuefarger ( som ikke er slik 
når den lever).

I alle ovennevnte situasjoner 
var det andre som så at jeg tok 
bilder. Og de lurte nok på hva i 
allverden er det han er opptatt 
av! Ja, så rare kan vi fluefiskere 
oppleves i andres øyne...

Tekst og foto: Terje Christiansen

De er nærmere enn du tror...

Jammen står det ikke en bitteliten døgnflue på frisørskiltet

<<  Døgnflua fra Norsjø hadde nok «krasjlandet» på panseret dagen før.

Ved gangveien, på rekkverket, stod den store vulgataen – jeg var nok den eneste som så den...

Vi sportsfiskere drar som regel 

hjemmefra på fisketur.  Og – fluefiskere 

kan være opptatt av å være ved «rette» 

vann eller elv for å treffe på døgnflue-

klekkinger til rett tid...
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HVA SKJER?

FLUEGRUPPA  HØST/VINTER 2021
04. oktober Kastetrening  kl. 21:00–22:30 (mandag) Skien Fritidspark

05. oktober Medlemsmøte – hovedforeningen  kl. 19:00 Gjerpen Menighetshus

07. oktober Fluebinding kl. 19:00 – 22:00 GS-Huset

14. oktober Høstferie –

21. oktober Fluebinding  kl. 19:00–22:00 GS-Huset

22. oktober «Fluepub» – vi drar på byen og prater fluefiske. Kl. 18.00 O`Learys

25. oktober Kastetrening  kl.21:00-22:30 (mandag) Skien Fritidspark

28. oktober Foredrag  Kl 19.00
Morten Harangen: ”En fluefiskers bekjennelser”

GS-Huset

02. november Medlemsmøte – hovedforeningen  kl. 19:00 Gjerpen Menighetshus

04. november Fluebinding  kl. 19:00–22:00 GS-Huset

11. november Fluebinding  kl. 19:00–22:00 GS-Huset

15. november Kastetrening  kl. 21:00–22:30 (mandag) Skien Fritidspark

18. november Foredrag  kl 19.00 
Tore Litlere Rydgren: Renaelva 101. Introduksjon til søndre Rena  
med historikk, naturgrunnlag, klekkinger og anbefalt fiskemetode.

GS-Huset

25. november Fluebinding  kl. 19:00–22:00 GS-Huset

06. desember Kastetrening  kl. 21:00–22:30 (mandag) Skien Fritidspark

14. desember Medlemsmøte – hovedforeningen  kl. 19:00
Juletallerken

Gjerpen Menighetshus

09. desember Fluebinding  kl. 19:00–22:00 GS-Huset

16. desember Fluebinding  kl. 19:00–22:00 GS-Huset

Da håper vi at medlemsmøtene våre igjen kan gå som planlagt, første tirsdag i måneden, 
men følg med på GS hjemmeside: www.grenland-sportsfiskere.no, i tilfellet vi igjen må ta 
hensyn til coronaen. 

TIRSDAG 5. OKTOBER KL.19.00 
Medlemsmøte hovedforeningen.  Øystein Køhn: Foredrag om Nord-Vestpassasjen

TIRSDAG 2. NOVEMBER KL.19.00 
Medlemsmøte hovedforeningen.  Foredrag ved Emma Becker Håkonsen

TIRSDAG 7. DESEMBER KL. 19.00 
Juletallerken. Påmelding 

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

I forkant av aktivitetskveldene vil dere motta, pr. epost, mer detaljer om hva som skal skje der det er nødvendig.
Endringer og tillegg kan komme, så følg med på epost eller www.grenland-sportsfiskere.no
Hilsen Per Øivind Arnesen  –  tlf. 941 53 408  –  epost: poa1000@online.no

GS-huset har adresse Luksefjellveien 839b, 3721 Skien       Gjerpen Menighetshus har adresse Håvundveien 11, 3719 Skien
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KASTENYTT Tekst: Terje Christiansen    Alle foto utlånt av Castingforbundet

Endelig er konkurransene i gang for 
Castingforbundet.

Det er arrangert to Norgescup-stevner i høst.

Å kombinere mulighet for fiske en dag , og 
konkurranse dagen etter, er et nytt «konsept» 
som prøves ut av forbundet. Ja, for alle som 
konkurrerer er sportsfiskere!

Sandnes Flycasting avholdt stevne  helgen 
28-29.august, hvor det var mulig å fiske 
etter sjøørret og laks i Bjerkreimselva. Flere 
utøvere prøvde fiskelykken, men det ble ikke 
noen fangst selv om det var observert en del 
laks... sånn er jo laksefiske!

I Norgescupen Sandnes deltok vår utøver 
Gari Aikio i alle grenene. (Ørret presisjon, 
ørret- sjøørret og laks lengde). Det ble ikke 
noe pallplass, selv om det var svært tett i 
resultatene i sjøørret lengde, samt kort vei 
opp til finalen i «ørret presisjon».

Neste stevne gikk av stabelen i Tromsø 
11.–12.september. Også her var det lagt inn 
sjøørretfiske ved Løkta i Balsfjord. 

Bjørn Knutslid deltok for GS, og han vant 
«Sjøørret lengde» med et kast på 39,4 meter!

Mer info om resultatene, og flotte bilder fra 
stevnene, finner du på Castingforbundet.no.

Konkurransene er i gang!

I Tromsø var det også mulighet for fiske 
etter sjøørret i fantastiske omgivelser.

6
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Bjørn Knutslid vant «Sjøøret lengde» i Tromsø!

Gari prøver fiskelykken i Bjerkreimselva.

I Ørret presisjon fikk Gari en god plassering.

7
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ul f@ent-solbakken.no 

NYBYGG - TILBYGG - RESTAURERING - TERMOGRAFERING

Unni RUi HaUge

1. Hvor lenge har du vært medlem i GS? 
Lenge, tror jeg ble medlem før jeg kunne 
gå, da foreldrene mine har vært medlem i 
«alle» år. Jeg har vært medlem siden, med 
unntak av noen år da diskotek og byliv var 
mer interessant.  

2. Foretrekker du ferskvann eller sjøen 
når du skal fiske?  Hmmm… har fisket mest 
i ferskvann. Så jeg tror jeg må si ferskvann. 
Men synes det er gøy med sjøfiske også.

3. Hvilken hytte besøker du oftest?   
Har vært noen turer på Stengestad de 
siste årene. Har også besøkt Gunhildsbu, 
Blekktjenn og Kristiansbu.

4. Har du noe favorittvann?  Det må jo bli 
der jeg har fått størst fisk. Gjuvsjåen!

5. Hva slags fiskeutstyr foretrekker du?  
Går etter den i fiskeskrinet med finest 
farger! Der er det wobbler, sluk og spinner. 
Også er det jo behagelig å fiske med mark 
da.

6. Hva har du alltid med deg på tur? 
Sjokolade! og en god niste.

7. Hvor stor er rekordfisken din? 
Kilosørret på Hardangervidda var gøy.

8. Benytter du deg av våre områder til 
annet enn fisketurer?   
Hytteturer med familie og venner.

9. Hva er ditt beste «fiskeminne»?  
Somrene på GS sin tidligere hytte på 
Oterøya. Pilka i sjøen med harpe og 
minnes at vi fikk mye fisk.

10. Hvis du kunne – hva ville du forandret 
i GS? 
Jeg vet i alle fall en ting som ikke skal 
forandres og det er FISKESPORT!

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 Unni Rui Hauges tur

10
KJAPPE
Intervjuet av Hege Johnsen 
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Din velsmakende samarbeidspartner 
til lite og stort

mathuset.no  |  tlf 40 55 44 22

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

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

• Selskapslokaler

 35 54 16 27  //  www.elektroteam.net

33 33 57 00
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Med enhjørning til eventyrland!
Det er mye å like med Stegaberget, den ligger øde, offline og utilgjengelig til, og det 
betyr at den stort sett er ledig for leie. Med andre ord; alle insentiver for  
undertegnede til å underselge dette stedet så det blir værende akkurat slik…

…Men fisket der kan være 
spennende, og naturen er 
magisk. Å si noe annet ville 
vært blank løgn, lang forbi 
det en prest kan tillate seg. 
Dermed ble det dobbel dose 
Stegaberget for familien Fahre 
i syden varme julimåned. 

Først ut var mor og far, som 
uten unger fikk et par dager 
med lading av batterier som 
for lengst hadde sluttet å si 
«bip-biip, snart tomt». Etter en 
rolig tur med sikk-sakk-roing 
over Åslivatn, ble camp satt 
og fiskevannet omdefinert til 
badevann. Mens fisken lå på 
bunn og gispet etter oksygen, 
kunne vi tobeininger duppe i 
vann på tjue pluss. Det var lite 
som minnet om fars smug-
drømmer om fiskefest over to 
dager. Disse drømmene var 
uansett klokelig holdt tett til 
brystet, så overfor min kjære 
kone ble skuffelsen skjult etter 
beste evne. 

Det hadde seg imidlertid slik 
at når bagasjen ble oppstilt 
manglet det én ting. Pålegg. 
Var det mor som hadde forlagt 
syltetøyet slik at hun skulle 
få fred fra far noen timer på 
dagen mens han forsøkte 
fange fisk? Var det far som 
hadde smuglet kremosten 
ut av sekken slik at han var 
garantert fisketid? Mysteriet er 
fortsatt uløst. Men resultatet 
ble uunngåelig: jeg måtte 
ut på myrene å få tak i fisk. 
Det skulle vise seg å bli en 
seig affære. Insektene lå 
med solstoler i varmen, og 
dristet seg sjelden uti vannet. 
Ørreten var sjeldent å se. 
Etter en sulten morgenstund 
dagen derpå klarte jeg dog 
å redde frokosten med et par 
små stekefisk. Vi fikk også 
i en pinne til neste måltid, 
langt under et anstendig 
minstemål, og etter et par 
dager var det et lykkelig par 
som rodde hjemover. Sol, 
sommer, bading, knott og 

noen små fisk. Mer skal det 
ikke til. Overraskende nok beit 
det som et uvær på oteren 
hjemover, men ørreten siktet 
som en velkjent hovemester 
på dagen før dagen, og det 
ble bom på bom på bom. 
Oter kan være fryktelig 
frustrerende. 

Entusiastiske etter den fine 
turen ble det umiddelbart slått 
på tråden til den alltid blide 
Ådne i Jakt og Fjellsport, for 
å booke familietur samme 
sted uka etter. Nå skulle de 
nyladede batteriene få kjørt 
seg. 

«Hvor mye får man egentlig 
plass til i en pram?» Det var 
dette spørsmålet det knyttet 
seg mest spenning til da en 
fullastet S-Max krabbet seg 
oppover kjerreveien mot 
båtplassen. Fem personer og 
et halvt tonn bagasje virket 
akkurat noe i overkant. Men 
en snarrådig mor visste råd. To 

av barna ble bastet og bundet 
og halt etter båten. Flyteplagg 
sørget for sikker tilførsel av 
oksygen, og med hjelp av 
en oppblåsbar enhjørning så 
bli det entusiastisk stemning 
både foran og bak. Sjelden 
har de briske granene langs 
vannkanten sett tilsvarende 
forsamling flyte forbi. Det 
virket som de ble enda litt 
gråere i skjegget der de sto. 
Men etter lange tider kunne 
vi buksere oss gjennom de 
siste kanalene, og igjen innta 
hytta «vår». Guttungen fant 
P9 Retro og Donald, vesla 
jaktet usynlige riddere, og alle 
hadde sine små prosjekter 
med å bli kjent på denne nye 
plassen. 

Vannet var blikk stille, og 
ikke et eneste vak var å se 
hele dagen. Nesten ikke 
til å tro. Men de mentale 
fiskeforventningene var justert 
til det absolutte nullpunkt, i 
alle fall offisielt, så dette ble 

En umake gjeng på vei inn i ødemarka.

Det er tydeligvis bedre å kjøre 
enhjørning enn kollektivt… og Far 
trengte ofte en stille stund disse 
dagene.
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Bestill enkelt på 
bentesblomster.no eller 
ring oss på 35 53 64 50

tatt med en god porsjon lun 
humor. «Haha, ingen vak jo. 
Kanskje fisken sover? Haha. 
Ha.». Far skulle i alle fall ikke 
sove. Han skulle teste det 
berømte nattfiske. Som aldri 
har gitt noe annet resultat 
enn fortommer som krøller 
seg forpint og knyter seg i 
smerte. Vel. Smerten var vel 
i sannhetens navn mest hos 
far, men knutene ble levert. 
Nymfe, Wolley Bugger og 
Caddis. Alle fikk sine halvtimer 
i sol.. i skyggen, men ingen 
leverte noe som helst. Det 
er det jeg alltid egentlig har 
trodd. De som skryter av store 
fisker om natta… er det noen 
som egentlig har sett dette 
med egne øyne? Hvem kan 
egentlig vite hva som skjer i 
mørkeste natta? Nå vet i alle 
fall jeg det. Ingen verdens ting. 

Jeg kunne skrevet om 
markfiske. Om tre stenger med 
fristende, digre markklyser, 
strategisk plassert i bekkeos 

og på steingrunn. Som i 
førtiåtte samfulle timer fikk 
fiske for seg selv. Som jevnlig 
ble sjekket og frisket opp med 
nye sprellende mark-venner. 
Jeg kunne skrevet om marker 
som før hjemreise fortsatt lå 
der og badet, like uberørte 
som da de pakket kofferten. 
Men det er best å la det være. 

Tross alt: Sommer, sol, bading 
og tid sammen med dem man 
er aller mest glad i, det er i 
anstendighetens navn ikke 
så verst. Tvert om en sann 
velsignelse. Så med brettspill, 
en tur til Sandershellern, 
masse godteri, lesestoff og 
god mat så kunne vi ikke 
annet enn å smile. Selv om 
oteren denne hjemturen over 
Åslivatn gav nøyaktig null 
napp. Haha. Ha. 

Tekst og foto: 
Fred Arve Fahre

Sandershelleren.

Etter tre intense dager hadde luften gått ut av de fleste 
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Banken for Telemark og telemarkinger

Flere av våre vann og tjønner nord i 
Luksefjell er «utilgjengelig» for en kort 
tur uten kjørenøkkel på bomveiene. Leier 
du en av våre hytter i området får du 
selvfølgelig kjørenøkkel også.

Åslivann, i Sondalsmarka, er et av 
vannene som faktisk er tilgjengelig uten 
kjørenøkkel, vel å merke hvis du tåler en 
del stigning på turen...

Kjør forbi Luksefjell, og Eiangsveien ved 
Dale, videre frem til veis ende i Godal. 
Parker slik at du ikke er til hinder for de 
som bor der! Så går du rett frem, forbi 
den gamle melkerampa, opp den bratte 
bakken. Følg denne grusveien opp til 
snuplassen. Litt til venstre følger du den 
blåmerket stien videre.

Da er du inne i skogen, og møter 
etterhvert skiltet om «Naturreservat». Så 
er det å gå til toppen av stigningen. Der 
går den blåmerket stien nedover mot 
Stegaberget videre til Rønningslia.

Når du er ved Åslivann ser du kraft-
inntaket og hytta vår Stegaberget. 

Jeg gikk forholdsvis rolig opp fra Godal, 
stoppet opp og tok noen bilder «hist og 
pist», før jeg var ved Åslivann etter 35min.

Når du skal fiske er det å anbefale å ikke 
hoppe ut på flytetorvene. De flytter seg 
etter vinden, og da kan det bli strevsomt 
å komme i land... Anbefaler at du heller 
går og fisker sørover på østsiden av 
vannet. Fine fiske plasser  -særlig hvis du 
bruker mark- og slukutstyr.

Og, alltid lurt å gjøre seg kjent på kartet 
FØR man drar.

Tekst og foto:  
Terje Christiansen

Til Åslivann  
uten kjørenøkkel

Og, så er du fremme 
ved Åslivann og hytta 
vår «Stegaberget».

Etterhvert møter du skiltet om «Naturreservat»

Parkering Godal



13

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –



14

FISKESPORT

Jan Vidergot er 91 år! Han har 
bodd 61 år i Skien og kommer 
opprinnelig fra Tsjekkia. Jeg 
hadde tidligere så vidt truffet 
han og ønsket å snakke mer 
med han. Jeg ble fascinert 
over hans kjappe replikker 
og å se hans stå-på-vilje som 
kan være til inspirasjon for 
noen og enhver. 4 timer daglig 
venter han tålmodig på at 
laksen skal nappe.

Underveis i samtalen skjønner 
jeg at fisking er viktig, men vel 
så viktig er det å komme seg 
ut. Holde kroppen i gang og 
være ute. 

Jan fisker kun laks og har 
vært medlem i foreningen i 
over 30 år. Om vinteren skyter 
han med pistol i Grenland 
pistolklubb.

Han forteller at det har vært 
et spesielt år hva angår fangst 
så langt. Han har fått en på 
1 kg, en på 800 gram, 8 smolt, 
3 ål (som er satt ut igjen) og 
en andunge. Andungen slapp 
med skrekken og kom seg hel 
av gårde. 

Praten går lett og den spreke 
91 åringen har mange gode 
historier fra livet. En trivelig 
liten stund med en klok og 
erfaren fisker.

Tusen takk for at du stilte 
sporty opp Jan, og Skitt fiske 
videre!

Tekst og foto:  
Unni Rui Hauge

Jeg treffer Jan en veldig varm julikveld. Han er å treffe 

her ofte – faktisk hver dag unntatt fredager. Han sitter 

også i dag på sin «faste plass» på Feiet i Klosterfossen. 

I over 30 år har han fisket laks, og mange i fossen vet 

hvem den hyggelige mannen er.

Spreking i fossen!
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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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Sangen ble sunget da guttane var på 
sommerlige utflukter med hver sin 
DBS-sykkel med ballongdekk og solid 
bagasjebrett. 

Sykkelpumpa og lappesaker lå i egen 
skuff under bagasjebrettet. Sykkelrytterne 
hadde tunge Bergan meis ryggsekker og 
like tunge filtsoveposer. Hjemmebrenten 
skvulpet i melkeflaskene som sto 
støtt innpakket i utleste utgaver av 
Telemark Arbeiderblad. Tobben hadde 
grå skyggelue fra Hydro, Bossen rød 
nisselue han benyttet på hel – års – 
basis. Løllemann var ofte lue og hattløs. 
Alle karene i lusegrå eplenikkers, 
hvite anorakker med hette, blomstrede 
knestrømper og gummistøvler med 
nedbrett. Alle tygde Toy – tyggegummi.

Denne sensommeren var det Liv, meg 
selv og papegøyen ”Cirka” som syklet 
med hver vår tunge bør og blå Diamant 
damesykler til skogens vennlige 
mystikk. Cirka satt støtt foran på styret 
til Liv. Den fargesprakende fuglen var 
sykkelfrik. Cirka pratet og flakset med 
vingene, men rømte aldri fra sykkelstyret, 
derimot hakket han en gang i timen på 
sykkelbjella. En opplært uvane som 
egentlig var greit nå på den svingete og 
hullete landeveien.

Sykkelår
Det året for noen år siden var et populært 
sykkelår. Alle ble oppfordret til å sykle. 
På veien til Luksefjell møtte vi kun en 
enslig syklist. Han banna og steika og 
dunkeren dro i bikkjebandet og småbjeffa. 
– Han er god til å jage rev, sa Nils Nille 
Nilsen, som presenterte seg med en 
lang prupp. – Bikkja og jeg er på vei til 
Eiangen for å bade, tror du ikke jeg sykla 
feil og trilla rett på en polpose med glass 
– skår og pungterte på begge hjula. Da 
vi sto og hørte på klagenemnda, kastet 
Nils plutselig tråsykkelen ned i ei grov 
steinrøys. Harebikkja ble stum, men Nils 

Nille Nilsen banna enda mer og tok fatt 
i et gjenglemt brøytestikk, og hveste at 
han ville gå resten av veien til innsjøen 
på Sauheradfjella. Lukta han la igjen i 
den stille sensommerlufta, dufta surt og 
egenartet. Nils hadde markert, før han 
vandret videre. 

Dunkeren Nils kalte ”Poff” begynte å jage 
i langt leiebånd, losen gikk i veikanten og 
Nils løp etter harebikkja så ryggbagasjen 
hoppa liksom opp og ned på ryggtavla. 
Han vifta truende med det stjålne 
brøytestikket. Et mektig syn i pluss tjueto. 
To ravner kom seilende og prata sitt språk 
over sirkuset på grusveien mot de dype 
fjellskoger. Reven skreik uhyggelig flere 
plasser denne lumre dagen midt i august.

Stemorshav
Vi sykla i godt og muntert driv, før hun 
måtte en tur under ei krufsegran. Cirka 
og jeg ble sittende på ei blåbærtuve 
å prate om løst og fast. Fuglespråket 
forundret meg en smule, men Cirka var 
ærlig med sitt sinne over matmors vaner. 
– Huke, huke seg ned, tisse, tisse, gjentok 
fargeklatten i det uendelige. Bruset irritert 
med fjærpynten og skjelte og smelte, 
før den klarte å stamme på fuglespråket 
noen strofer av: ”Reven er ute med rompa 
så lang.”

Liv stoppet ved et tjern før Sildrevika 
og vi badet nakne. Da stoppet en hvit 
lang bil, sjåføren tutet og vi så han 
tok bilder av oss i det vi kravla opp på 
myrkanten i nettoen. Gud så sint Cirka 
ble på den eldre sjåføren, som tydelig 
fikk hakeslipp da han så den gyllenbrune 
modellkroppen til min samboer! Mest 
forundret ble nok gubben i bilen da han 
hørte kjeften på Cirka. Jeg hyttet med 
neven og med min gode husk, noterte 
jeg i hodet registreringsnummeret på det 
lange kjøretøyet. 

Liv Livlie ville hvile like før Bløyen bro. 
Vi la oss i et hav av stemorsblomster, 
hun ba om stillhet. Hvilestunden varte 
og rakk, men vi badet på nytt, heia 
og var sløve i blikkene, sang en sang, 
kledde oss i fillene og syklet etappevis 
til Grantjønnhytta. Vi hadde brukt hele 
onsdagen på sykkelturen, med innlagte 
pauser. Korte og lange og krevende. 
En gild tre dagers fritur. – Koselig med 
truseløs sykkeltur, humret Liv, viste 
snøhvite tenner og gjorde trutmunn 
til meg og rakk tunge til Cirka på 
sykkelstyret. 

Motbakker
Ble mye trilling, tull og tralling 
opp brattbakkene. Sola hveste og 
tordenværet vi forventa buldra og var på 
vei fra vest. Levende lummert. Liv hadde 
Evergood kokekaffe på rosa termos med 
rød skrukork. Kaffepausene ble relativt 
lange og tidvis hete. – Jammen en 
spennende og deilig sykkeltur, aldri før 
gjort det på den måten, men det gikk jo 
godt, veldig godt! men vi bader jaggu på 
nytt i Grantjønn, fastslo Liv og pyntet seg 
med løvenskioldrød leppstift der vi hvilte 
på tømmerlegga med skurtømmer.

Omsider kom vi til brakkehytta. Trollsola 
skinte bak småtunge og vimsete skyflak. 
Tordenværet hørte vi fremdeles vestafor. 
Liv kledde av seg det lille hun hadde, og 
jumpa ut i tjønna så treprammen vagga 
lett i bølgene etter kroppens smidige 
bevegelser. Jeg bar inn oppfyringsved og 
åpnet to Solo. 

Kvelden seig på og tordenværet var 
endelig over oss. Det hagla moreller på 
hyttetaket. Liv smilte og mente vi kunne 
sette ut markstengene. Vi kledde av oss 
til trusene og satte ut to osperønninger 
hver med solide markklyser. Liv spytta 
for begge. Fire stenger ville sikkert gi 
ørretmat. Liv hadde ei bjørkeøskje med 
mandelpoeter fra Rauland. 

Tekst og foto: Svein Aage Johnsen

Heftig tur på to hjul
Vi syklet fra Skien til Luksefjell og sang underveis: 

”Vi har vært på sykkeltur i ferien, Tobben, Bossen, 

Løllemann og jeg”. En velkjent melodi fra Borgestad. 
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Kveldsbeita ble hellig og heftig. Etter siste 
økta badet vi i øsende regnvær. Samtidig 
kom vi i tanker om å sykle til Eiangen og 
oppleve ruskeværets herjinger der. Begge 
var kjent med hyttene på Holmen og 
Eiangsetra. Kanskje flere. 

Syklene rulla fort til dammen ved 
innsjøen. Vi hørte prat, menneskesnakk 
litt nordvest for betongdammen. Liv gikk 
etter lyden, jeg rusla bak og tenkte mitt. 
Etter ti minutters gange på ukjent sti, sto 
stifinnerne ved hytta. Et lite palass blant 
Sauheradfjellas furuer. Mannen som tok 
bilder av de badende i nettoen, satt i en 
aftengrønn gyngestol på utsiktsterrassen 
og la kabaler og glante med stivt blikk 
utover Eiangen. – Jeg har satt fem 
røyegarn, informerte gubben, før vi hadde 
spurt om noe som helst. Vi ble påspandert 
Løiten akevitt. Tre personer drakk av tre 
farerike drammeglass. Cirka fikk fjellvann 
i en rød skål. Han takket på sin måte og 
holdt ellers kjeft. 

Fanteri på Eiangen
Natten ble igjen fuktig. Regnet formelig 
styrtet over fjellpartiet. Torden og 
lyn gjorde det hele til en gedigen 
naturopplevelse. Dagen etter, da vi skulle 
dra garnlenkene, var gamlegarna borte. 
Rett og slett stjålet. Vi hørte en bil ruse 

og kjøre vekk fra damområdet. En gul 
Pioneer plastbåt med årer fløyt like øst for 
dammen. 

Liv ville tilbake til Grantjønnhytta. 
Tok med Cirka og vi sa farvel etter 
å ha bekikket bildene den fiskeløse 
hyttegreven tok av oss under 
badeseansen i myrtjernet. 

Vi sykla så den våte grusen pustet, 
og plasserte etter hvert Cirka i hytta. 
Liv hentet ørretene på de utsatte 
ospestengene og jeg bar inn vann. 
Samme kvelden slo lynet ned i ei 
mastefuru en tre, fire hundre meter sør fra 
Grantjønn. Liv og røre, svake røykskyer 
og lufta var vind og regnbefengt.

Liv kokte mandelpoteter og jeg koka 
fire ørreter. Cirka fikk det han ønsket. 
Natten ble igjen fuktig på flere måter. 
Da vi våknet og ikke var uthvilte, noterte 
Liv noe viktig i den rosa dagboken. 
Cirka ble satt ut i friluft med lilla fot-
lenke med rødspraglete fiskelodd, han 
skravla i vildens sky med kjente fra 
spurvefamilien. 

Hyttebrakka ble rengjort og Liv vasket 
laken, og hang kledet over Jøtulovnen. 
– Det beste med turen var sykkelturen, 
gjentok Liv, smilte skrått, øynene ble 
skarpe knivblad, og satte seg forsiktig 
på sykkelsetet, viste meg v – tegnet og 
vi syklet hjemover og sang: ”Vi har vært 
på sykkeltur i ferien, Tobben, Bossen, 
Løllemann og jeg.” 

Samme kvelden bestemte vi oss for og 
aldri å fortrenge, men huske de gode 
stundene på og ved syklene. Liv lærte 
Cirka og si: Luksefjell bra, trall – la – la. 
Noen dager senere kjøpte Liv et gult 
og mykere sykkelsete av Gromstul 
Sykkelforretning på Osebakken i 
Porsgrunn. 

Så kom den stille vinteren. Og vi sparket 
tre heftige turer på glattisen fra Sildrevika 
til Henningsdalen, der vi fisket ørret på 
isen i oset fra Lilleøkteren.

Eiangen gir reel lavfjellsfjellglede, en lun og lummer sensommerkveld. 

Liv hentet ørretene fra 
Grantjønn og la kokefisken i 
den godt brukte suppekjelen.
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Evy er en ekte kunstnersjel og 
noen husker henne nok som 
gateartist i Grenland. Hun ble 
hyret inn som musiker av Bamble 
Kommune senest i sommer for å 
spre litt glede rundt gater og torg 
med sin velklingende stemme og 
kassegitar. Sammen med sin nære 
venn Michael Miller, fra Riverside 
California, søker hun ofte til 
naturen for å hente inspirasjon.

KUNSTNERE I SOMMERSOL
En stekende varm sommerdag i juli fikk jeg en hyggelig henvendelse på 

telefon. Det var Evy Ann Liljedal som ringte for å snakke litt om Grenland 

Sportsfiskere og hyttene vi drifter for våre medlemmer.

Hytta svarte nok en gang til forventningene.

>>  Noen ganger er det godt å bare  
nyte stillheten og den vakre utsikten.
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Etter en svært hyggelig samtale valgte hun og «Mike» 
å melde seg inn i GS for å kunne benytte seg av våre 
enestående tilbud. Valget falt på Sildrevika av flere 
grunner. Den mest opplagte var nok at de fleste hyttene 
var opptatt inne på heia, men det passet også godt 
å reise hit med en el-bil med begrenset rekkevidde. 
Dessuten var skogens ro og naturens prakt viktigere 
denne gangen enn en renspikket fisketur. Jeg ble også 
bedt på kaffe om jeg var i området, noe jeg takket ja til 
siden jeg skulle oppover uansett.

Da jeg et par dager senere ankom hytta, i en nærmest 
ubarmhjertig hete, hadde kunstnerparet allerede fortært 
en nydelig, liten ørretmiddag. Selv om Mike har fisket 
mest i USA, der innsjøene huser arter vi nordmenn kan 
lite om, klarte han å lure på noen motvillige ørreter 
fra det varme Fjellvannet. En mann med skikkelig 
tålmodighet der altså!

Mens Evy disket opp med nykokt kaffe, krydret med 
bitter, mørk sjokolade, gikk praten om løst og fast. Begge 
var svært begeistret over at GS har slike hyttetilbud, 
ikke langt fra den ståkete byen lenger sør. Og etter 
å ha tilbragt en drøy time hos Michael og Evy, kunne 
en gjennomsvett journalist vende nesen hjemover, vel 
vitende om at Evy`s kaffe var forbasket mye bedre enn 
min rustne engelsk.

Tekst/Foto: Kjell E. Høiby

Fjellvannet er et av mange tiltalende steder der GS har hytte. 
Sommerdager som denne taler for seg selv..

>>  Her sorterer også nedtegningene i gjesteboken under kunst.



20

FISKESPORT

Det er med vemod, men også dyp takknemlighet, at jeg har kunnet ha oppsyn med Grantjønnhytta. Sitter her 
nå i fullkommen stillhet. Ikke engang fugler kan høres. Fisken vaker, men stanga ligger hjemme.

Jeg ble aldri noen fisker. Markfiske ga meg noen 
stekestørrelser. Snellene var det alltid noe «galt» 
med. De bråstoppet i kastet hele tida. Byttet sneller 
uten at det hjalp. Men jeg prøvde, da. Grantjønn er et 
fint utgangs punkt for turer. Skårrafjell og Steinbruvatn 
er besøkt. Ellers er det en sann nytelse å sitte på 
verandaen og bare la tankene fare. Litt rødt i glasset 
eller noe hvitt/brunt i mindre glass (les: akevitt) 
smaker alltid. Myggen har ikke vært plagsom. 

Jeg takker pent for meg, og gir nøklene videre. 
Koselig at mange har besøkt hytta og gitt 
tilbakemelding om tilfredshet.

Jeg har hatt gode hjelpere til å holde graset nede, og 
fikset prammene vår og høst, og fylt opp vedskjulet. 
Treprammer er vel snart en saga blott, kanskje. 

 Grantjønnhytta står mitt hjerte nærmest. Jeg vil 
besøke den og andre hytter etterhvert. Hyttene er 
godt vedlikeholdt. Takk til GS for det. Siden jeg nå har 
fått meg egen hytte, er det naturlig for meg å avslutte 
oppsynet. 

Takk for meg. 

Tekst og foto: Bjørg Aas 

SORTI
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Ryddedugnad 
ved fjellvannet
Tekst og foto: Sten-Åge Egeberg

Atle Rui Hauge rydder busker og kratt ved Gromstulhølen i Bliva.

De siste par årene hadde 
det igjen samlet seg mye 
vindfall i og ved siden av 
bekkene ned til Grønsjø og 
Lifjell ved Fjellvannet. Dette 
gjorde framkommeligheten 
for tynnefisket svært 
vanskelig.

Det ble kalt inn til dugnad 
torsdag 8. juli. Og dugnad 
ble det. 6 entusiastiske 
personer stilte opp. Når så 
mange stiller opp så går 
ting mye enklere. Trond og 

Tor Erling gikk først med 
hver sin motorsag, og vi 
andre gikk bak og ryddet 
unna. Kvist og stokker ble 
kastes langt ut i kanten slik 
at ikke senere vannføring 
kan få muligheten til å dra 
dette med seg nedover 
igjen. Det er utrulig hvor 
mye kvist og stokker man 
rekker å rydde unna på en 
kveldsbeite. Og hverken 
mygg, knott eller klegg 
plaget oss denne kvelden. 
Denne ryddejobben gjør 

framkommeligheten ved 
høstens tynnefiske adskillig 
enklere.

Etter dugnaden smakte det 
godt med mat og drikke, 
samt en hyggelig prat. 
En stor takk til alle som 
deltok på dugnaden! Det 
er jo dugnad som er selve 
bærebjelken i drifta av 
vår forening. Vi er utrulig 
heldige som har så mange 
positive og engasjerte 
medlemmer. Uten en slik 

positiv dugnadsgjeng som vi 
har i Grenland Sportsfiskere 
hadde det ikke vært mulig å 
drive foreningen. 

Bildet viser 
dugnadsgjengen. Fra 
venstre på bildet ser 
vi Torodd Moen, Trond 
Eriksrød, Per Ivar Eidem, 
Tor Erling Løvstad og Are 
Johansen. Bak kameraet 
stod Sten-Åge Egeberg.
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Lars Roheim har fiska i fossen 
siden 1959 og kan ikke huske 
så dårlig sesong med dårlig 
bett og lite vann – heller 
ikke Alf Sørensen, en annen 
veteran. Sammenlikner en tall 
på fangst og oppgang – så 
er det i år registrert  293 laks 
på land mot 1.126 i toppåret 
1987. Men 2007 var også et 
elendig år med bare 130 laks 
på land. Oppgangen i midten 
av september er i år på 1560 
laks i de to trappene i sentrum 
– mot en oppgang på 2.900 i 
2012 – altså bare halvparten 
i år. Men gytebestandsmålet 
er nådd.

Lite snø i fjellet
Årsakene til elendigheten i 
år kan være mange og den 
ene fiskeren kan ha like god 
forklaring som den andre. 
Lite snø i fjellet ga dårlig 
vannføring. Og med saltvann 
inn mot fossen blir det mye 
brakkvann og dårlig bett, 
sier noen. Laksen  finner ikke 
fram når det er strøm som 
pipler i fossen - mot i fjor da 
det var svært mye snø i fjellet 
og kvitskummet frådet i elva. 

Periode med varmt vær gav 
høy vanntemperatur, heller 
ikke det er gunstig, mener 
andre.

- At det har vært sel inne ved 
trappene og skremt laksen, 
er nok også en del av bildet, 
mener Dag Natedal. Han er 
trappe-ansvarlig i GS og har 
blant annet  med videotelling 
å gjøre. Han tror laksen 
også strever litt med trappa i 
Klosterfossen fordi det kjøres 
vann i luke ved siden av 
trappa. Og at også de nye 
røra som skal slippe ut ål og 
lakseunger, har skapt en ny  
vannkilde som kan forvirre 
laks på leit etter starten på 
trappa, der det bare går 
trekvart kubikk.

Gledelig
- Men svært gledelig er det at 
over 800 laks i år har funnet 
veien opp i Norsjø og til gyte-
elva i Bø, det lover bra for 
framtida, mener Natedal. Nytt 
innhopp i gamle Skotfoss-
trappa inne ved dammen 
og mer vann i nederste 
trappetrinn – samt lokkevann 

– har bidratt at fin gytefisk 
oppmot 8–10 kilo har funnet 
vei til sandbankene i Bøelva.

Stillehavsfisken pukkellaks, 
som russerne satte ut på 
Kola og som i år fant veien til 
Mølla i Skien i et antall på 142, 
var det ikke lov å pelle ut av 
trappa i år.

- Fylkesforvalteren har gitt oss 
lov å lage fangstbur i Mølla 
neste år og det vil komme. 
Omlag en halv million vil det 
koste og det blir et spleiselag. 
Dette må bygges med taljer 
slik at det kan løftes for å få ut 
uønsket fisk. Neste år vil også 
videoen fungere bedre i Mølla, 
like bra som den som ligger 
på nett fra Klosterfossen, sier 
Natedal.

 Forøvrig ventes det nå i 
spenning på hva som skjer 
med byggeplanene av 
boligblokk i fossen i sørenden 
av gamle Union. NVE krever 
full konsesjonsbehandling og 
da spørs det hvilke krav som 
blir stilt.

Tekst og foto: Olav Bøe 

DÅRLIGSTE LAKSEFISKE  
PÅ MANGE ÅR
Laksefisket i Skienselva 2021 ble det  

dårligste på mange år. Den elendige  

esongen toppa seg med innsiget  

av den forhatte pukkelaksen.

DUSJ I FOSSEN: Sommeren ble tørr og vannfattig i 
Klosterfossen. Men ikke denne ene tordendagen i juli, 
da svære regnskyll laget flere dusjer i fossen.

PUKKEL: Pukkellaksen er fin 
matfisk hvis du får den sølvblank 
tidlig i sesongen. Men den 
som kom i august var allerede 
gyteferdig og ble nok helst kastet.



– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

www.cchristoffersen.no  -  415 34 700 

ETN Grafisk

etn.no
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…Nå er jo det egentlig positivt for GS, 
at det er «trøkk» på hyttene, men det 
kan selvsagt være litt leit hvis du hadde 
ønsket deg dit på en spesiell dato og 
hytta var bortleid.

Etter en lang varmeperiode i august reiste 
fruen, bikkja og jeg oppover til denne 
utrolige plassen. Hytta lå der, innbydende 
som alltid. «Albogan» lå speilblank og 
vakker. Bare ett og annet tilfeldig vak 
brøt den feilfrie overflaten. Vi hadde 
pakket lett denne uka, så det holdt med 
to vendinger fra bilen og opp på nabben. 
Det ligger litt i kortene – at en klarer 
liksom ikke å falle til ro før en har rigget 

fiskestengene, plukket ut noen fluer en 
har tro på, og gjort noen ærlige forsøk på 
å fylle ei stekepanne. Slik var det også 
denne gangen. Men både Albogatjønn og 
Åslivann viste seg fra den vrange siden. 
Ikke engang noen lange drag med en 
liten «rappala» fra båten gjorde susen. 
Det var drepende varmt i overflaten på 
begge disse, ellers gode fiskevanna. 
Og etter en lang varmeperiode med 
badetemperaturer på over 21 grader, så 
må man prøve å dempe forventningene 
en smule.

Jeg foreslo en liten tur bort til Sondals-
vann, et sted jeg har lært meg å like 

gjennom årenes løp. Noen lar seg lure 
av at de kanskje får noen små-ørreter 
der i starten, der båten ligger. Men jeg 
kan love at vannet også rommer solid 
fisk. Ikke sjelden har jeg kommet tilbake 
med flott fjellørret på over halvkiloen, 
og da kan man vel egentlig ikke klage? 
Men, så var det denne fordømte varmen 
da. Optimismen lå på et lavnivå, men 
for all del. Jeg hadde et par kalde pils, 
matpakke og verdens beste selskap med 
meg. Og uansett om fisken biter eller 
ikke, så er disse turene så flotte – naturen 
og dyrelivet så vakkert, at en ofte får 
kompensert at ørreten er litt lite bitevillig. 
Det er også et spennende fugleliv 

Tekst og foto: Kjell E. Høiby

Vidunderlige Kristiansbu
Alle som leier hytter regelmessig i GS vet at det kan være 

vanskelig å få favoritthytta til ønsket dato, særlig i fellesferien. 

Og det er tydelig at Kristiansbu er manges favoritthytte, for den 

er stort sett utleid…

1. Vanna rundt Kristiansbu 
rommer fisk av flott kvalitet.

2. Noen ganger er det all right. 
Noen ganger er det helt all 
right. 1050 g. og årsbeste.

3. Det er lite å klage på her. Feit, 
rød ørret fra vanna rundt hytta.

4. Litt poteter og rømme her, så er 
alt perfekt.

5. Bajaz er også glad i fisk, og 
når Mona er ferdig får verdens 
beste turvenn sitt.

1
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her inne, og stor rovfugl ligger ofte på 
vingene over der du ferdes. Hvis jeg ser 
en hauk, en våk eller kanskje til og med 
en ørn, så gjør det opp for manglende 
fangst. Av og til.

Mange har spurt meg om størrelser og 
antall, og jeg må innrømme at det ikke er 
ofte en bryter den magiske grensen på 
en kilo. Men det har skjedd, og med noen 
få unntak så deler jeg vann og veivalg 
villig med den som gidder å lytte. De 
små, skjøre vanna som ikke egner seg 
for «bælming» av sluk, hopper jeg noen 
ganger over. Enhver ærlig sportsfisker 
skjønner hvorfor.

Men de tre vanna rundt Kristiansbu er 
bærekraftige nok. Det er plenty med fin 
fisk i både Albogatjønn, Sondalsvann og 
Åslivann, enten du fisker med det ene 
eller det andre. Og noen ganger kan man 
føle seg gudebenådet, slik jeg opplevde 
denne augustkvelden. Plutselig forsvant 
min «Europea» under, og den første 
ørreten av prima kvalitet lå i hoven. Så 
startet et lite eventyr på en drøy halvtime. 
Jeg var på rett plass til riktig tid. Og etter 
en stund var både varmens forbannelse 
og kilosgrensen brutt.

Grenland Sportsfiskere forvalter sine vann 
på en forbilledlig måte. Med tanke på at 

det var tilnærmet fisketomt i området for 
noen ti-talls år siden, bør noen og enhver 
gi kultiveringsutvalget og de som har 
deltatt på «kalkturer» en stående honnør. 
Såre rygger har båret kalksekker og fisk 
i denne marka år etter år. Nå foregår 
kalkingen med helikopter, men utsett 
av fisk gjøres fortsatt på gamlemåten. 
Noen må bære tunge bører med fisk i 
vannsekker inn på heia og varsomt sette 
dem ut, slik at de kan spise seg opp i vekt 
på egen hånd. Og er du riktig heldig, så 
finner en av dem veien til nettopp din 
krok.

2
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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

Kasserer Harald W. Jenssen 455 03 872

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 906 18 868 
35 50 18 82

Hytteutvalg Robert Bærulfsen 906 52 302

Kultiveringsutvalg Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Laks- og  
sjøørretutvalg

Morten Stensrud 35 59 07 59
911 42 791

Styremedlem Arne Goberg 905 84 455 
35 50 14 05

1. varamedlem Magne Myrvang 907 84 708

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

HYTTEUTVALGET 
HYTTE NAVN TELEFON

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

Blekktjønn Arvid Brønndalen 414 38 622

Gjuvsjå Morten Liaunet 980 63 394

Grantjønn Bjørg Aas 996 36 372

Gunhildsbu Atle Rui Hauge 907 41 418

Horta + pram Døla  
og Stodalstjønn

Geir Elseth 974 64 909

Kristiansbu Stian Sohlberg 900 33 342

Lona Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Røyvann Are Johansen 413 54 099

Sildrevika + prammer  
Fjellvannet

Stian Wighus 906 55 705

Stegaberget Trond Moen 930 48 321

Stengestad / Stall Robert Bærulfsen 
(leder)

906 52 302

Stulsbu Geir Tore Tveten 913 01 887

Svanstul Roger Bakken
(nestleder)

907 57 017

Ørjebu Haakon Syvertsen 911 33 972

Åstadtoppen Bent Bakke 918 12 352

Kasserer Lill-Ann Berg 481 64 689

ANDRE LEDERE 
VERV NAVN TELEFON

Arrangment- 
kommité

Helge Bøyesen 941 49 779

Beltebilutvalg Thor Arne Bakken 35 59 04 83
481 17 274

Fiskesport,
redaktør

Kjell E. Høiby 901 21 457

Klekkeri og  
settefiskanlegg

Tor Aschjem 35 59 03 33
975 16 813

Fluegruppa Per Øivind Arnesen 941 53 408

Seniorgruppa Olav Eriksrød 960 42 767

Tilsyn GS-huset Olav Eriksrød 960 42 767

Arbeidsutvalg  
for barn og unge

Magne Myrvang 907 84 708

TRANSPORT TIL HYTTENE 
VERV E-POST TELEFON

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18
952 67 141

Snøskutertransport  
Luksefjell

harald.skyer 
@yahoo.no

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



29

GRENLAND SPORTSFISKERE

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.

Litt utenfor sentrum av 
Skien, nærmere bestemt i 
Duestien 5, ligger en av våre 
viktigste samarbeidspartnere. 
«Jakt&Fjellsport» har i flere 
år påtatt seg jobben med 
å forvalte hyttenøkler og 
kjøretillatelser for GS og 
dette er en jobb de har gjort 
vederlagsfritt siden avtalen 
ble inngått.

For deg, som GS-medlem, 
er det svært viktig å forstå 
at når du skal hente hytte- 
eller båtnøkler, så har faktisk 
andre kunder førsterett til å 
bli ekspedert. Det samme 
gjelder når du henvender 
deg til butikken på telefon: 
Vær tålmodig og husk at 
denne booking-tjenesten 
som butikken styrer for oss 
innebærer en del gratisarbeid 
og tidsbruk.

Det har, i det siste, vært et par 
tilfeller der enkelte av våre 
medlemmer har «slengt med 
leppa» og ytret misnøye mens 
ekspeditøren har tatt seg av 
en annen kunde. 

Vi kan alle ha en dårlig dag, 
men la det for all del ikke gå 
utover mennesker som til de 
grader bidrar for at GS skal 
ha et enestående tilbud. Da 
er det bedre at du planlegger 
litt bedre, slik at du har tid 
til å vente mens andre blir 
ekspedert.

Jeg tok turen innom denne 
flotte butikken og slo av en 
prat med Christian Eilefsen 
som ofte er mannen du 
henvender deg til, enten det 
er via telefon eller direkte ved 
disken.

- Problemet er egentlig ikke 
så stort, men det er klart at vi 
forventer normal takt og tone 
selv om man har dårlig tid og 
vil av gårde raskt. De fleste 
fra GS er veldig hyggelige 
mennesker og oppfører seg 
bra både på telefon og i 
butikken, sier han.

Så håper vi at alle våre 
medlemmer legger seg dette 
på minne. Husk hvor viktig 
det er at noen påtar seg en 
såpass stor og viktig jobb som 
det «Jakt&Fjellsport» gjør for 
GS. 

Vi vil også oppfordre våre 
medlemmer til å benytte 
seg av tilbudene vi får når 
vi handler her. Vi har gode 
rabattordninger både på fiske- 
og turutstyr. Og graver du 
ikke mark selv, så har de det 
tilgjengelig også.

Jakt&Fjellsport
– en viktig samarbeidspartner!

Her får Geir Solvang overlevert nøklene til 
Stodalstjenn av Christian Eilefsen.

Jakt&Fjellsport har tilhold i Duestien 5, like ved Perry Bar i Skien.
Tekst/foto: Kjell E. Høiby
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To gode hjelpere.  
F.v. Atle Rui Hauge og Edvard Straumsnes.

Ingen tvil om hvilken forening som drifter plassen. Nytt skilt er hengt opp.

Broder’n forklarer hvor jeg skal kaste. 
Her er det bare å følge ordre!

Veldig fornøyd med at jeg tok med meg 
hansker. Etter min mening er det å tre på 
de svære markene ikke for pyser.

Bedre måltid for en laks skal man vel lete 
lenge etter.
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Det var midtsommer og mange, 
lange timer til før sola gikk ned.

At det ble en såpass lang dag 
visste jeg på forhånd. Jeg måtte 
vinne veddemålet med broder’n 
om å klare å gjennomføre et halvt 
døgn på jakt etter den sølvblanke 
«storkaren» i fossen. Jeg ville 
nå også prøve å navigere meg 
gjennom dagen med å finne ut av 
regler og lover hva angår fisket i 
fossen.

På forhånd hadde jeg mentalt 
innstilt meg på at jeg kom til å bli 
godt forsynt og veldig rastløs. Vi 
var skikkelig heldig med været. Det 
var sol og fint hele dagen og ikke 
minst hadde jeg topp selskap. Det 
hadde nok blitt en betydelig mer 
«balete» dag om jeg skulle funnet 
ut alt alene. Jeg hadde vært innom 
forhandlere av fiskeutstyr 5 ganger 
siste uka. En ting har jeg skjønt: Man 
får aldri nok bly og aldri nok mark. 
Begge deler med stor «A» i Aldri.

Vi startet på Barken presis kl. 8, som 
er på Unionsia, for de som er litt 
kjent i byen. 

Alle fiskeplassene i fossen har 
visst navn som Planken, Treet, 
Steinbrygga, Prekestolen, Feiet 
med flere. Det snakkes om Ryggen 
og Svenskehølet, og etter en dag 
gikk det litt rundt for meg. Jeg fikk i 
grunn bare med meg «feiet over et 
høl under treet», men skjønte raskt 
at jeg må ha surret litt. Men det er 
vel sånn at det som skjer i fossen, 
blir i fossen, så hva vet vel jeg? 

Den ene laksefiskeren etter den 
andre ankom. Noen for å fiske 
og andre for å snakke fisk. For 
det var det som utelukkende var 
temaet denne og sikkert også alle 
andre dager i fossen. Det ble mye 
hyggelig prat og godt selskap. 
Klokka ble 14 og vi begynte å fiske 
på Feiet. Her er det satt opp bord og 
benker, og på begge sider av fossen 
er det satt opp små «krypinn» med 
tak. 

Jeg snappet opp litt tips og råd 
underveis. For de var det mange 
av, og alle var godt ment. Fikk til og 
med tilbud om hjelp til å både tre på 
mark og å kaste ut, men jeg måtte 
finne ut av det selv. Jeg jobbet hardt 
med å lære meg opplegg med bly 
og markoppheng. Etterhvert fikk jeg 

jammen litt dreisen på den 5 meter 
lange stanga, synes jeg selv. De 
svære beistene av noen marker, 
som nærmest stirret på meg når jeg 
åpnet lokket på markboksen, klarte 
jeg litt mirakuløst å få tredd på 
kroken. Dog noe svett i panna etter 
hver gang. 

«Livet i fossen» var fint, jeg glemte 
både tid og gjøremål i heimen. 
Alt dreide seg om å få den svære 
og feite laksen på land. Dagen i 
forveien må jeg innrømme at jeg 
smøyg meg inn på vaskerommet 
og lusket et par søppelsekker nedi 
sekken. Jeg ville ha med stor fisk 
hjem. Man vet jo aldri, det er jo det 
som er så spennende med fisking!

Timene gikk og jeg begynte 
å mistenke at det kunne bli 
«nappesuppe» til kvelds, evt. «to 
slappe i stappe». Wiener med 
potetstappe. Men her gjaldt det 
å holde motet oppe. Oppskrift 
på denne suppa står forøvrig i 
samme kokebok som «Luftsuppe og 
Venteboller». 

Storebror, svigerinne og samboer 
var til uvurderlig hjelp denne fine 
dagen. Tusen, tusen takk! De to 
første er drevne i gamet hva angår 
fiske i fossen, og min samboer er 
en ihuga sportsfisker, så her kom 
gode råd med kun få minutters 
mellomrom. 

Dersom man er nybegynner i 
Klosterfossen, bør regler leses før 
oppstart. Om man har mulighet 
er det veldig fint å ha med seg en 
«fadder» for litt undervisning. Jeg 
lærte at det er litt jobb å fiske i 
fossen, for stadig var marken spist 
opp, og like stadig satt blyet fast og 
hele håndarbeidet med oppheng 
måtte fikses på nytt. Så tia gikk, den.

Dette ble absolutt en minnerik dag 
med ufattelig lite fisk, mye skravling 
og masse frisk luft. Alt i alt en topp 
dag. Jeg vant veddemålet! Men 
etter et grovt overslag på utgiftene 
til mark og bly, gikk jeg vel sånn 
ca. i null. Og en ting som er sikkert - 
man skal jammen ikke undervurdere 
en god og sprø wiener heller. 

Tekst og bilder:  
Unni Rui Hauge

Har jeg  
draget på 
laksen?
Bråvåknet av klokka som ringte. 

Rakk ikke å kjenne etter om jeg 

var trøtt, forresten en merkelig 

opplevelse. For å overdrive 

litt så spratt jeg opp, plukket 

markboksene ut av kjøleskapet 

og satte kursen. Før jeg ante 

ordet av det var jeg jammen i 

Klosterfossen, veldig klar for en  

12 timers økt med laksestanga.

Fint på Feiet! Stangholdere er 
montert på begge sider av fossen.
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Det er liten tvil om at det er høy 
dugnadsfrekvens i alle utvalg hos 
Grenland Sportsfiskere. Noen må 
jobbe fysisk hardere enn andre, 
og de som stiller med motorsag 
og klipperedskap, taljer og tau, 
er bare noen få av mange, flittige 
arbeidsmaur.

De siste årene har det pakket seg 
veldig med nedfall og trevirke 
langs både Bliva og Sandåa.  
I fjor måtte Løvenskiold og tungt 
maskineri til for å rydde bort store 
hindre som hadde fullstendig 
tettet oppgangsmulighetene for 
laksen. Flere steder i Bliva måtte 
tungt maskineri og hydraulikk til 
for å sikre den anadrome fisken fri 
ferdsel. Flere etater gikk sammen, 
og da løste problemene seg relativt 
enkelt.

Likevel er det fremdeles mye å 
gjøre. I de øvre elveløpene, særlig 
der Sandåa renner ut i Bliva, har 
det vært enorme mengder nedfall 
og kapp som stenger for laks og 
sjøørrets mulighet til å gyte. Enkelte 
steder var demningene fullstendig 
tette, mens andre steder var preget 
av at hele trær hadde falt tvers 

over elven med greinene ned, 
slik at de fungerte som et slags 
gitter. Her var flere tømmervaser i 
ferd med å tette elva fullstendig. 
Man kommer ikke langt med bare 
håndkraft og buesag. Her måtte 
voksne karer med motorsag til. 
Meter for meter jobbet denne 
iherdige gjengen seg oppover, og 
selv om det fremdeles ligger igjen 
mye trevirke, særlig i Sandåa, så er 
det nå relativt fri ferdsel for både 
laks og sjøørret.

Videre ble det ryddet bort en del 
kratt og buskas for å bedre sikten, 
særlig ved Gromstulhølen i Bliva.

Dette er et svært utsatt sted hva 
tyv-fiske angår. Man har flere 
ganger observert tyvfiskere i 
området og ved ettersøk har man 
funnet flere typer ulovlig redskap. 
Garnstumper, rykke-redskap 
og annen elendighet har blitt 
funnet og konfiskert av oppsynet. 
Fremover vil elva bli holdt under 
strengt oppsyn også av folk med 
politimyndighet. Som et ledd i dette 
arbeidet har rydding av busker og 
kratt vært nødvendig for lettere 
å ha oversikt over de hardest 

belastede områdene. Biler som 
parkeres i nærheten nattestider vil 
bli sjekket og folk som ferdes nær 
elven etter mørkets frembrudd vil 
naturligvis ha et forklaringsproblem 
og bli behandlet deretter.

Denne grunne, transparente 
elven er svært sårbar. Man antar 
at cirka 2/3 av all laks som 
passerer trappene (Møllehullet 
og Klosterfossen), skal opp hit for 
å gyte. GS legger ned en enorm 
arbeidsinnsats for at villaksen 
fortsatt skal leve og formere seg 
i våre vassdrag, og da kan man 
ikke stå med hendene i lomma 
og se på at uvettige mennesker 
tar seg til rette. De som med viten 
og vilje tyvfisker og oppfører seg 
destruktivt i dette området, vil 
risikere å bli politianmeldt og holdt 
ansvarlig for den skaden de gjør. 
Det som finnes av lov-hjemler og 
paragrafer vil bli brukt. Og husk en 
ting: Det er ikke sikkert at du alltid 
ser de som ser deg!  I disse dager, 
hvor pukkel-laksen også har gjort 
sitt inntog, vil man fokusere enda 
mer på skadevirkninger og trusler 
mot våre anadrome fisker.

Skippertak for villaksen.   Tekst: Kjell E. Høiby

HER TAR GJENGEN EN VELFORTJENT HVIL. Foran, med caps Jan Helge Knutsen.  
Bak f.v. Atle Rui Hauge, Runar Eidem og Ronny Løberg. Arvid Brøndalen og Jan Markusen kom senere.
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Bliva.  Foto: Kjell E. Høiby

UNDER: Her, ved selve Gromstulhølen, kan man se at 
vannstanden er uvanlig lav. Dette er et av de stedene der vi 
prioriterer oppsyn, også etter mørkets frembrudd.

TIL HØYRE: Atle Rui Hauge rydder busker og kratt 
ved Gromstulhølen i Bliva.
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Sandåa.   Foto: Ronny Løberg

FØR: Her er det 
fullstendig tett 
og motorsaga 
må frem.

ETTER: Meter 
for meter jobbes 
det fremover for 
å frigjøre elva 
for drivved og 
nedfall.

FØR: Enkelte 
steder var Sandåa 
fullstendig tett. 
Gammelt nedfall 
hadde pakket seg 
i kurver og svinger 
– nesten som 
beverdemninger. 

ETTER: Med 
hardt arbeid 
med motorsag 
og godvilje ble 
det passasje 
også her.

FØR: Elvekrysset 
blir ryddet for 
trevirke som 
stenger elva.

ETTER: 
Elvekrysset 
Sandåa - Bliva 
etter at de 
underliggende 
greinene er 
fjernet.
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Finne-
klipping
Så var det sensommer/høst igjen, og 
den årlige finneklippingen er godt i 
gang. 

Hver tirsdag og torsdag frem til ca. 80000 
ørret og ca. 20000 lakse-fettfinner er 
klipt. Det er veldig hyggelig og god 
stemning rundt bordet. Ola Eriksrød 
dekker opp med enten verdens beste 
ertesuppe eller pølser. Koselig jobb, 
samvær og god lunch. 

Latteren sitter løst og det er tydelig at her 
har alle det hyggelig, både under den 
viktige jobben, men også i matpausen.

>>  Ronny Løberg er an av flere 
ivrige dugnadsarbeidere. Han 

har en fot innenfor flere utvalg. 
Her i dyp konsentrasjon under 

finneklippingen.

Kyndige hender jobber sammen i et  godt 
innarbeidet system.

Det er sosialt både innenfor og utenfor 
veggene. Når været tillater det, så koser hele 
gjengen seg med Olav Eriksrøds kulinariske 
kunstverk.

Kos og hygge er også en del av 
dugnaden. På Dammane har man 

flotte ute-plasser når det er på 
tide med en hvil..

Tekst/Foto: Hege Johnsen
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Turglad? Jakt- og fiskemuligheter sommer som vinter!
Nye sørvestvendte utsiktstomter i 2021!

Fritidsparadiset en  
halvtime fra Skien

51  

tomter 

solgt!

RSS Road Steel Sanitary
Vegrekkverk • Gitterrister • Støpejerns-produkter

Rødmyrsvingen 117, N-3735 Skien • Telefon: 962 09 700
Epost: post@rss-as.com • www.rss-as.com

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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Mange tusen pukkellaks er fisket i 
sjøen og elvene
Hittil er det fanget mer enn 13 000 
pukkellaks i elvene og 1200 i sportsfiske 
i sjøen. Dette er basert på foreløpige tall, 
og de virkelige tallene er høyere. 

En invaderende art med høy risiko
Pukkellaks er en art med høy risiko ifølge 
Artsdatabankens liste over fremmede 
arter. Etablering av pukkellaks i elver 
over større områder øker sjansen for at 
vi regelmessig får tallrike invasjoner av 
pukkellaks i norske elver. 

Et økende antall pukkellaks vil 
sannsynligvis ha negativ effekt på det 
biologiske mangfoldet og på akvakultur 
langs kysten og elveøkosystemene, ifølge 
en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen 
for mattrygghet. Noen få pukkellaks vil 
trolig ha liten betydning, mens tusenvis 
av gytefisk vil ha stor effekt på naturlig 

forekommende laksefisk så vel som 
vannkvalitet og biologisk mangfold, ut fra 
vurderingen.

Viktig å registrere fangst
– For å få et godt bilde av pukkellaksens 
utbredelse, mengde og utviklingen over 
tid er vi avhengig av at fiskere registrerer 
fangstene, både i sjøen og i elvene.

Tiltak i Skiensvassdraget 2022
- For å få bukt med/hindre oppgangen 
av pukkellaksen i Skiensvassdraget, skal 
det nå bygges et fangstkammer ovenfor 
den nye fisketrappa i Skien. Hjellevannet 
i Skien renner ut gjennom kraftverkene 
Klosterfossen og Eidet kraftstasjon 
i sentrum av Skien. Oppvandrende, 
anadrome fisk, som laks, sjøørret, ål, 
niøye og uønskede arter, kommer kun 
opp via 2 stk. fisketrapper - Klosterfossen 
(hovedtrappa) og Mølletrappa i Skien. 

Statsforvalteren støtter tiltaket
Fiskeforvalter i Vestfold & Telemark skal 
bidra med midler og tillatelse til å ta ut 
uønskede arter som pukkellaks. Tiltaket 
skal være ferdig til drift sesongen 2022. 
Det forventes storinnrykk sesong 2023. Vi 
må også utarbeide en plan på håndtering 
av fremtidig fangst. 

Massiv invasjon av  
pukkellaks i norske elver
Pukkellaksen kan enkelt kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen.  
Kjønnsmoden hannfisk har dessuten en pukkelliknende fasong på ryggen,  
derav navnet pukkellaks.

Tekst og illustrasjoner:  
Dag Natedal
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Hvor kjent er du i GS sine områder?

Vinner av forrige ”Hvor kjent er du…” ble:  
Marius Lunde.
 
Vi gratulerer!

Riktig svar på forrige konkurranse:  
 
Horta. Bildet er tatt fra terrassen på den 
flotte hytta der oppe.

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 500,- hos Jakt & Fjellsport i Skien.

Send inn ditt svar til fiskesport@grenland-sportsfiskere.no  
innen 20. november 2021. 

Foto: Unni Rui Hauge
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Torgeir døde fra oss 2. september. 

Jeg hadde dagen før avtalt å treffe han på 
«finneklipping» på settefiskanlegget til Grenland 
Sportsfiskere, så dødsfallet kom uventet.

Jeg traff Torgeir første gang som oppsynsmann i 
hytteutvalget, og i samtalen antydet jeg et eller annet 
om dugnad i foreningen – ikke lenge etter var han 
med og tok opp prammene på Sildrevika. Torgeir var 
hytteansvarlig på Ørjebu fra 2013–2018. Deretter byttet 
han til å ta sin del av ansvaret på Åstadtoppen, hvor 
han før sommerferien i år var med og byttet kledning på 
sørveggen.

I «Fiskesport» var han en av journalistene, bl. a. med «10 
kjappe» som ett av sine innslag. Torgeir var en vi kunne 
regne med når noe måtte gjøres – så sant han kunne, og 
det var stort sett bestandig, så stilte han opp.

For min egen del har jeg mye å takke Torgeir for. I 2015 
jobbet jeg dugnad på Åstadtoppen og fikk hjerneslag. 
Jeg klarte bare å si «ja» og «nei». Torgeir skjønte at 
noe var feil, ringte kona og kjørte meg til sjukehuset. 
Rask behandling gjorde at jeg sjøl mener jeg er relativt 
oppegående – så takk til Torgeir.

Vi hadde stor nytte av Torgeir i Grenland Sportsfiskere 
– og jeg tillater meg å si at han hadde stor nytte av 
foreningen også. 

Vi takker familien for minnegaven vi fikk i forbindelse 
med hans bisettelse, og lyser fred over Torgeirs minne.

Finn Sigurdsen

2. september 2021
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Vi er heldige som 
kan utføre utendørs-
aktiviteter. Jo, riktig-
nok har vi måttet 
omgjøre noen av våre 
nærvannsturer. I løpet av 
forsommeren og i høst 
har vi hatt turene utenfor 
bommene. Det har ikke 
vært tilrådelig å fylle 
opp bilen med en gjeng 
sportsfiskere.

I begynnelsen av juni dro 
vi til Svanstulvann. Det ble 
tatt en del ørret, og Per 
Ivar fikk en pen fisk i elva 
ut fra Svanstul. Enkelte 
ørret var også røde i 
kjøttet -så, gå ikke alltid 
forbi Svanstul det kan 
være lurt å ta noen kast 
der...

Da  juni var passert 
midtveis ble turen 
lagt til Igletjern i Ytre 
Valebø. Flott nærvann 
som er tilgjengelig kun 
få minutters gange fra 
hovedveien. Jo da, det er 
en del småfisk der, men 
også enkelte pene ørreter, 
det har vi både sett og lurt 
opp med våre imitasjoner. 

Siden bommene på 
Løvenskiold-veiene var 
åpne i slutten av august, 
ble det inviterte til fellestur 
til Kristiansbu. Da kunne 
folk «komme og gå» som 
det passet. Det ble tatt 
noen pene fisker, men 
det var ikke det helt 
store «bettet». Allikevel 
– hyggelig å samles for 
fiskeskrøner utover natta 
også...

Starten av september var 
tidspunktet for fisketur 
i Slettevannselva. Elva 
var «nyfrisert» etter 

den flotte ryddingen av 
elvebredden medlemmene 
utførte 26. august. Til 
tross for damarbeid i 
Slettevannet har det vært 
bra vannføring i elva. 
Det vaket en del denne 
kvelden, og enkelte av 
disse indikerte større 
ørret... men, det ble bare 
tatt en rekke små ørret.

Siste nærvannsturen 
16. september gikk igjen 
til Igletjern. Værmeldingen 
var dyster – det skulle 
hølje ned, så det skremte 
muligens folk til å holde 
seg hjemme. Men, Yr 
bommet skikkelig – det 
kom ikke en regndråpe! 
Vel, vi to som stilte opp 
hadde god plass rundt 
tjernet der vi observerte en 
del flotte vak. Og, fangst 
ble det – to pene ørreter 
og noen små. Ikke verst en 
på en høstkveld!

Vel, vi i Styret i Fluegruppa 
har «ofret» både 
kvelder og helg for å gi 
medlemmene i et tilbud 
i sommer. Det tror jeg de 
fremmøtte, og vi i Styret, 
har satt stor pris på – det 
dreier seg ikke bare om 
å få fisk, men også prat 
om turer som har vært og 
fremtidige fiskeplaner...

Tekst og foto:  
Styret i Fluegruppa

Fluegruppas aktiviteter 
i koronatiden

Tur til svanstul.

Rydding i Gåshølen.
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Elva ut fra Svanstulvann

Kjekt med egen roer: Kjetil og Per Ivar fisker i Ålbogatjønn.Hans Martin Fahre fisker i Gåshølen.

Igletjern.

Elva fra Svanstulvatn.Fangst, Slettevannselva.



 Faksimiler: Finn Sigurdsen

Fra Fiskesport 
nr. 2 – 1983 

 Redaktør: Per Haugen
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Vi røper svaret som sto i nr. 3/1983:

”Tull og tøys, den har du søren ikke  
tatt i Røyvannet, Einar”

Denne replikken hadde Asbjørn Gløsmyr 
lagt i munnen til Kristian Pedersen, og juryen 
plukket den enstemmig ut som vinnertekst.
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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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Det ble ingen fiskekamerat med for kona 
ville gjerne bli med selv etter litt modning 
av tanken. Så fint at du vil det a! Da er jo 
turen i boks! Enda bedre ble det da det 
viste seg at Horta-hytta var ledig. Den 
hadde jeg vært på to ganger i fjor og ville 
veldig gjerne tilbake. Hytta ligger svært 
idyllisk til og har en gedigen veranda som 
inspirerer til uteliv. Og det ble det til gangs 
med 25 varmegrader midt på dagen og 
rundt 20 ved kveldsmiddagstid kl. 20.00.  
Bordet ute på verandaen ble dekket 
med reker tilbehør og godt drikke fredag 
kveld, stekte ørret filèer fra fredagens 

fangst til lunsj lørdag og andre godsaker 
lørdag kveld som bød opp til en fantastisk 
solnedgang. BEDRE KAN MAN IKKE HA 
DET!

Det var spennende å utforske nær-
områdene til hytta, så vi tok turen sydover 
i retning Stengestad for å se om vi fant de 
tre småvanna som ligger der. Det skulle 
bli mer utfordrende enn ønskelig. At kartet 
lå igjen hjemme bidro litt ekstra til det. 
Etter at flere stier ble undersøkt måtte vi 
gi opp og returnere tilbake til hytta. Ingen 
småvann å se. 

- Nei, jeg gir meg ikke så lett med de 
småvanna, sa jeg neste dag.  Jeg tar en 
tur i en litt annen retning, for etter «Google 
Maps» å bedømme skal de ligger litt 
lenger vest. Det dukka opp en annen sti 
som nettopp gikk mot vest. Jeg fulgte den 
til jeg kom til ei myr med en liten pytt midt 
i. Er dette en av de små vanna så er det i 
alle fall ikke aktuelt å fiske her, tenkte jeg. 
Tid er som ellers i hverdagens aktiviteter 
et knapphetsgode, så jeg vendte tilbake 
til hytta med visshet om at letingen 
fortsetter i neste akt.

VAKKER KVELDSSTEMNING VED HORTA
Den siste helga i august blir det fisketur på meg, sa jeg  

til kona en dag tidlig i august. Ja vel, da får du vel med  

deg en fiskekamerat da? Ja, jeg spør et par av dem,  

så ser vi hva det blir til.
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Det ble en oter-tur med prammen hver dag, med 4 fine og feite 
ørreter på ca. 4–4,5 hg. som resultat. Se bare på den elegante 
svaien kona fremviser der hun poserer med fredagens fangst

Søndag gikk turen til Dølatjønn uten at det ga noe fisk i bøtta, 
kun to røsk i enden av snøret. Takk til GS og hytteansvarlig for 
godt utstyrt og trivelig hytte.

Tekst/foto: Hans M. Fahre

Vidunderlig fredagsfangst etter en tur med oteren på Horta.
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IKKE  
GLEM  
BÅTEN!
Når du leier Grantjennhytta har du også mulighet 

til å leie fiske i Eiangen. Der ligger også prammen 

vår, noen ganger full av vann… Er du i området og 

har lyst, blir noen glad hvis du øser den :)
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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.


