
GRENLAND SPORTSFISKERE

      

FISKESPORT
NR. 4 - 2022 • 50. ÅRGANG

FEMUNDSMARKA  22–25

JOTUNHEIMENS INDREFILET  26–27

NÅR NETTENE BLIR LANGE  34–35  

Å STREKKE SESONGEN  42–45

God jul!God jul!



2

FISKESPORT

Organ for Grenland Sportsfiskere

Postboks 144, 3701 Skien

FISKESPORT

Redaktør:
Kjell E. Høiby
tlf. 901 21 457
kerhoei@online.no

Journalister:
Olav Bøe
Fred Arve Fahre
Unni Rui Hauge
Hege Johnsen
Thomas Rønning 
Hans-Martin Fahre
Erik Åtland

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød 
tlf. 414 62 400

Regnskap / distribusjon:
Finn Sigurdsen 
tlf. 936 85 053
fsigurds@online.no

GS-hjemmeside:
Dag Natedal
tlf. 950 63 393 
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf. 951 37 718
medlemsarkiv@grenland-sportsfiskere.no

Frist for innsending av stoff til neste nummer:
15. februar

Bjørn Erik Eik  
Leder

Trykk: ETN Grafisk

Opplag: 1.800 eksemplarer
Utgivelser: Fire utgaver per år.

Forsidebilde:  
Lea Strømstad Åtland i dyp konsentrasjon.  
Foto: Erik Åtland 

SVANEMERKET

Trykksak
2041 0749

Da er fiskesesongen over og mange ser nok allerede 
frem mot ny vår og neste sesong. 

Juletiden er en fin anledning til å tenke over det som 
har skjedd gjennom fiskeåret.

Kanskje planlegge noen nye turer til neste år, eller 
prøve å ta den store som glapp på et av vanna i år. 
Ja, for de store er der. Det har jeg hørt mye i år. Det 
er moro å høre slikt. Samtidig blir det spennende om 
vi klarer og holde det slik fremover. Rapportene fra 
bekkene i flere vann er litt urovekkende, da det ser 
ut til å være mye liten fisk som går opp. Hvor er den 
store fisken?

Har den ikke tålt varme og lite vann? Eller er det for 
lite mat? Svar på disse spørsmålene må vi nok vente 
på til neste sesong.

Stamfiske etter laks har i år vært veldig bra og vi 
har fått det vi trenger av fisk og unngått sopp og 
andre sykdommer. Dette lover godt for neste års 
smårollinger som vi håper får overvintre på anlegget 
på Skotfoss ved «normale» strømpriser.

Medlemsmassen vår er gledelig stabil.

Det er likevel ganske sjelden man treffer folk i marka, 
eller ved vann en skulle tro var populære. 

Hyttene har blitt leid ut litt mindre i år, noe jeg tror 
skyldes lite vann ved en del av hyttene.

Telemark Settefisk har tegnet ny kontrakt med 
regulantene slik at Tor med fiskeutvalg og 
seniorgruppe har litt og sysle med i årene som 
kommer.

Vårt fantastiske medlemsblad Fiskesport er bedre enn 
noen gang; Damene i redaksjonen er virkelig med på 
å farge bladet.

Vi kan være stolt av hva de får til, og med dette på 
hjemmesiden etter hvert blir det fin reklame for GS.

Valgkomiteen er aktive i disse dager og for mange 
er dette skummelt, men jeg vil oppfordre alle som 
er interessert i GS om å tenke seg om hvis telefon 
kommer.  

Jeg vil takke alle for innsatsen de har lagt ned for 
GS. Frivillig arbeid er ingen selvfølge. Tusen takk alle 
sammen.

Julen er en tid for hygge med familie og venner.

Juletid

Ønsker alle 
en fin juletid og  
et GODT NYTT ÅR!
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GS-huset

Dugnad

Medlemmer

Nå er det jul igjen!
Etter en kald og regnfull senhøst går vi nå julen i møte. Du verden som naturen kan påvirke 
oss sportsfiskere. For etter en uvanlig tørr fiskesommer og høst, kom regnet for fulle mugger. 
Kraftregulantene som tappet ned til minimumsmerket har nå fått enda mer vann å tømme ut i 
elver og kanaler. Nå kan det produseres kraft som aldri før og kryptiske, innfløkte strøm- 
 regninger er fortsatt svinedyre…

Jeg slutter aldri å forundre 
meg over alle de fantastiske, 
innfløkte og ikke minst 
irriterende unnskyldningene 
kraft leverandørene har for å 
holde prisnivået oppe. Det 
samme gjelder fakturaen 
som man trenger relevant 
høyskoleutdanning for å 
forstå. 

Vi i «Fiskesport» har etterspurt 
faglige betraktninger og 
uttalelser om hvordan den 
ukritiske nedtappingen 
av vann og små vassdrag 
påvirker fisken. Hvilken 
effekt har lite vann og høye 
temperaturer på fiskens 
mattilgang? Hva skjer når 
ørreten ikke kommer seg opp 
i elvene for å gyte? Er det 
forskjell på ferskvannsfisk og 
anadrom fisk i så måte?

Erik Åtland har lagt ned mye 
arbeid for GS ved å be ulike 

aktører og fagmiljøer om å 
uttale seg. Oftest får vi til svar 
at det ligger «noe om dette i 
tidligere utgitte artikler». De 
fleste man spør er opptatte 
med å være opptatte. 
Ferskvare om dette temaet 
ser ut til å være en varm potet 
som få ønsker å uttale seg om. 
Med andre ord: Den som lever 
får se.

I vår redaksjon har vi denne 
gang valgt å fortelle litt om 
hvordan mange sportsfiskere 
bruker den kalde, mørke 
årstiden til å mimre. For 
denne mimringen, alle de 
gode minnene man har, er 
drivkraften til nesten enhver 
fisker. Vann og elver man 
nesten ikke kan vente med 
å besøke igjen, hytter man 
ser frem til å leie på nytt og 
alt det sosiale man får delta 
i ved å ha denne fantastiske 
hobbyen. Mange av oss har 

reist mye rundt med både 
fiskestenger og kamera, 
ikke bare i GS sine områder, 
men i hele Norge. Litt av 
dette får dere lese om i dette 
julenummeret.

Vi ønsker fortsatt stoff fra dere 
medlemmer som ferdes i våre 
områder. Terskelen er alltid 
lav for å få noe på trykk hos 
oss. Glem ikke at «Fiskesport» 
er til for å formidle hva vi 
driver med i GS. Alt fra noen 
bilder med litt tekst, store og 
små artikler, meninger om 
mangt, ros og ris, er med på å 
gjenspeile hva som foregår i 
denne veldrevne foreningen. 
Så ikke nøl hvis du har noe å 
dele.

Da gjenstår det bare for meg 
å takke for enda et år. Ha en 
riktig god jul og et godt nyttår!

Skitt fiske!

av Kjell. E. Høiby 
Redaktør, Fiskesport
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Grenland Sportsfiskere  
på «Barnas idrettsdag»
I høstferien ble «Barnas idrettsdag» arrangert i Skien 
fritidspark. Dette er en aktivitetsdag i samarbeid med 
idrettslag, frivillige og ideelle organisasjoner i Skien.

Skolelever, 1.-7. klassinger kunne delta ved å prøve åtte 
ulike idretter, også kasting med fiskestang på blink (Haspel 
Arenberg og Flue presisjon). 

Vi i GS stilte med fire medhjelpere, og vi hadde nok å gjøre 
i løpte av formiddagen. Dette var ikke en konkurranse, 
kun å få prøve å beherske en fiskestang. Noen fluebokser 
med imitasjoner ble åpnet for barna, slik at de fikk litt 
inntrykk av hva vi fisker med - «å er de ekte?» spurte 
noen av barna. Bilde av en stor laks fra Norsjø ble 
også vist – da kom det kontant fra et av barna «der 
skulle hvertfall ikke hun bade mer»...

At kasting var gøy for barna var det lite tvil om – og, 
kanskje de blir å se i våre fiskeområder etter hvert.

Tekst: Terje Christiansen 
Foto: Per Ø. Arnesen / Terje Christiansen
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HVA SKJER?
Medlemsmøtene og årsmøtet holdes i Gjerpen Menighetshus, Håvundveien 11, Skien  
og det er salg av kaffe, mineralvann og wienerbrød – samt loddsalg. Her brukes  
fortsatt kontanter + vipps. Følg også med på hjemmesida: www.grenland-sportsfiskere.no 

TIRSDAG 3. JANUAR KL. 19.00
Medlemsmøte hovedforeningen. 
Irvin Kilde fra statsforvaltereren i Vestfold og 
Telemak, tar for seg sjøørret i vårt distrikt, samt 
bestemmelser om Nordsjø.

TIRSDAG 14. FEBRUAR KL.19.00.
Årsmøte i hovedforeningen. 
OBS: 2. tirsdag i måneden!

TIRSDAG 7. MARS KL. 19.00
Medlemsmøte hovedforreningen. 
Foredrag ved Børre Østensen. Se omtale under.

HVER ONSDAG KL. 10.00  
Fast Vaffeldag på Dammane.  
Les mer på side 13. 

GS-huset har adresse Luksefjellveien 839b, 3721 Skien       Gjerpen Menighetshus har adresse Håvundveien 11, 3719 Skien

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Banken for Telemark og telemarkinger

FÅ MED DEG BØRRE ØSTENSENS  
FOREDRAG 7. MARS 2023:

Hva skjer ute i  
naturen når vi sover? 
12. mars 2020 stengte Norge ned. Coronaviruset 
var kommet, og uvisshet og frykt preget nok flere 
enn bare meg. Samme kveld kom havtåka inn over 
Skien/Grenland og skapte et ganske uvanlig, men 
flott lys. 

”Jeg tenkte at nå blir det «natta» fremover. 
Samtidig kom ideen om å prøve å bruke kamera 
i den mørke delen av døgnet. Det er jo på natta 
mange dyr, insekter, fisk og fugl våkner til live. 
Naturfotografering i de mørke timene av døgnet er 
teknisk utfordrende, men også spennende. Det har 
blitt noen heftige nærmøter i løpet av dette lange 
prosjektet.”

Foto: Børre Østensen
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Ett vak til…  
På jakt etter høstens siste vak

To av de nye tilskuddene i Fiskesport-
redaksjonen tenkte det ville være en 
god idè med en «bli kjent-tur» til et stille 
fiskevann, så jeg og Fred Arve Fahre 
tok med oss fluestengene en mandag 
i midten av september for å se om vi 
kunne klare å finne vakende ørret. 

Vi var godt uti september og tempera-
turen var ikke ideell for insektliv i over-
flaten, men været spilte på lag med 
klarvær og strålende sol en tidlig mandag 
morgen. Jeg plukket opp Fred Arve og 
satte kursen mot Luksefjell. Forholdene 
lå, om ikke annet, an til en hyggelig dag i 
skogen. Fiskeforholdene var vi mer usikre 
på. Begge liker best å fiske med flue, 
fortrinnsvis tørrflue, så målet var fisk på 
tørt. Nymfe fikk bli nødløsningen. Første 
stopp ble Stodalstjenn. 

Vi skjønte kjapt at målet om å bli bedre 
kjent skulle være ganske oppnåelig. To 
fedre, en lærer og en prest, med ganske 
mye til felles (ikke minst interessen 
for fluefiske), hadde mye å prate om. 
Målsettingen om å få fisk på tørt så ut til å 
bli vanskeligere. Etter å ha sittet en stund 
og pratet og kikket etter vak, ble vi enige 
om å bevege oss videre. Det var helt 
dødt i overflaten. Vi kjørte videre opp til 

Blokkevann. Idet vi kom kjørende i enden 
av vannet, så vi et forsiktig vak helt inne 
ved land ved siden av veien. Så var det 
altså muligheter for ørret på tørt, slo vi 
fast. Begge prøvde flere kast med ulike 
fluer, men her hadde vi tydeligvis å gjøre 
med en kresen type. Til slutt ble fristelsen 
for stor for ørreten, da undertegnede satte 
på en streaking caddis. Det viste seg å 
være en skikkelig rugg! Men dessverre 
glapp fisken etter noen sekunder 
på kroken. Trøsten fikk bli at det er 
muligheter for å ta den igjen neste år.

Etter et par timer ved Blokkevann 
bestemte vi oss for å bevege oss videre 
og fyre bål ved Belatjenn. Kanskje det 
kunne være mer liv der? Vi fyrte opp i 
nærheten av demningen mens vi satt og 
pratet videre om familie, jobb, vær, vind 
og (ikke minst) fisk. Praten var selvsagt 
kombinert med iherdig speiding etter 
vak. Ingen vak å se. Vi hadde håp om at 
det kunne bli et og annet vak etter hvert 
som sola fikk varmet opp vannet litt. Vi 
ble enige om at jeg skulle spasere opp 
til vestsiden av vannet, mens Fred Arve 
skulle prøve lykken på østsiden. Etter 
å ha stått en stund i hver vår ende av 
vannet hørte jeg et lite «plopp» 10 meter 
til høyre for meg og så ringene etter et lite 

vak. Jeg fikk flua ut og etter 5 sekunder 
var ørreten på kroken! En pen ørret på i 
underkant av 400 gram havnet i håven, 
så var det stille igjen. Etter en stund tok vi 
en spasertur opp til Døla. Vi prøvde noen 
kast der uten hell, og returnerte tilbake 
til Belatjenn. Det var tid for å komme 
seg hjem til kone og unger. Typisk nok 
begynte det plutselig å vake sporadisk 
to plasser da vi hadde bestemt oss for å 
vende hjemover. Hjemturen måtte uten tvil 
utsettes litt. Vi siktet oss inn på hver vår 
fisk. Etter et par forsøk lot en ny ørret seg 
lure av min flue. Nummer to for dagen, 
litt mindre enn den første, men en fin 
stekefisk. Fred Arve fanget en grantopp 
akkurat i det flua var på vei mot et deilig 
myggvak. Han ble stående å danse i 
frustrasjon på motsatt side av vannet. Ti 
dype pust og tanken på en flott ørret fra 
litt lenger inn i marka dagen før ble veien 
hans tilbake til sjelefred. 

Etter en nydelig høstdag i skogen vendte 
vi nesa hjemover. Vi hadde både blitt 
bedre kjent og hadde med fisk i bilen, så 
dagens målsetting var nådd. Vi var enige 
om at det blir flere turer sammen. Vi får 
bare vente på våren.

Fred Arve ved Bela

Tekst og foto:  
Erik Åtland
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Bela Blokkevann

Fangsten!
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

ul f@ent-solbakken.no 

NYBYGG - TILBYGG - RESTAURERING - TERMOGRAFERING

Åge engebretsen

1. Hvor lenge har du vært  
medlem i GS?
– Jeg har vært medlem siden 1975.

2. Foretrekker du ferskvann eller 
sjøen når du fisker?
– Det blir ferskvann.

3. Hvilken hytte besøker du oftest?
– Der er nok Kristiansbu.

4. Har du noen favorittvann?
– Det er Albogatjenn.

5. Hva slags fiskeutstyr  
foretrekker du?
– Det blir fisket mest med sluk og 
mark.

6. Hva har du alltid med deg på tur?
– Kaffe og noe godt å bite i.

7. Hvor stor er rekordfisken din?
– Den var en ørret på 1,7 kg.

8. Benytter du deg av våre områder 
til annet enn fisketurer?
– Ja, jeg bruker dem også til 
bærturer.

9. Hva er ditt beste «fiskeminne»?
– Det er nok turene i Sondalen.

 10. Hvis du kunne – hva ville du 
forandret i GS?
– Jeg er fornøyd som det er.

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 Åge Engebretsens tur.

10
KJAPPE
Tekst og foto: Hege Johnsen 
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«Skien før og etter bybrannen i 1886» var tittelen på foredraget som Jan Thore Øvrum underholdt oss med i et godt besøkt 
medlemsmøte tirsdag 1. november. Øvrum er aktiv i både Skien og Gjerpen historielag, og kunne varte opp med mange 
interessante opplysninger.

Det var 241 gårder som brant ned, blant 
annet byens kirke. Av bygninger som 
sto igjen kan nevnes Presteboligen 
(toppen av TA-bakken) Sangernes hus 
(der Ibsenhuset ligger) og øvre del av 
Snipetorp.

Det var en snekkersvenn som hadde vært 
uforsiktig med varmen, som fikk skylda 
for brannen. Han måtte sone 20 dager 
på vann og brød, og ble ilagt en bot på 
50 kroner til statskassa, foruten 280 
kroner til rettsoppgjøret, kan vi kalle det 
saksomkostninger?

Da Skien skulle bygges opp igjen, 
tok det bare noen måneder å fullføre 
reguleringsplanen for byen, den var ferdig 
vedtatt i bystyret i desember 1886. Da ble 
det innført murtvang i byen. Det var bruk 
for mange håndverkere, så på en måte 
ble det en oppgangstid. Skadene som 
byen var påført ble beregnet til 5 millioner 
1886-kroner. Til sammenligning kan 
nevnes at den nye kirka kostet 415.000 
kroner. Det var forresten stor strid om hvor 
kirka skulle bygges, på den gamle tomta 
ved Handelstorvet eller ny kirke på Lie. 
Grunnsteinen til kirka ble lagt ned i 1892, 
og den var sto ferdig i 1894.

Ellers var Metodistkirken det første 
bygget som sto ferdig i rådhuskvartalet, 
de var nok Gudfryktige de gamle.

Det var morsomt å se hvordan Øvrum 
blandet gamle og nye bilder i foredraget 
sitt, slik at vi først så bildet hvordan byen 
ser ut i dag, og etterpå enten før eller 
rett etter bybrannen. Derfor var dette en 
veldig interessant historietime!

Tekst: Finn Sigurdsen 
Bilder: Jan Thore Øvrum

INTERESSANT HISTORIETIME  
PÅ NOVEMBERMØTET:

SKIEN FØR OG ETTER 
BYBRANNEN I 1886
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GS-huset var nær fylt til randen når 
Tommy Solberg holdt foredrag for 
oss i høst. Han er ivrig fluefisker, fra 
Vestfossen, og naturfotograf og temaet 
var fluefiske på stillevann, som absolutt 
er gjenkjennelig for oss her i GS. 

Dette fisket har alltid vært viktig for 
Tommy, og han er glad i å dra langt inn 
i skauen med stor bør av både fiske- og 
fotoutstyr. Og, for å ikke glemme å fyre 
bål – det er helt magisk, presiserte han 
ved flere anledninger. Disse turene dreier 
seg langt i fra bare om å fiske – det å 
sitte, og å lytte, til naturens inntrykk og 
lyder fra dyrene gir han mye glede i 
tillegg til fisket.

Med de flotte natur- og fiskebildene 
ble vi med inn til skogens små og store 
tjern. Her fikk vi se mye av Tommy sine 
fiskemetoder – det å smyge seg langs 
torvkantene og å presentere flua på de 
mest kronglete plasser – ja, så nært at 
han måtte bruke «pil og bue-kast», altså 
skyte flua ut ved å holde igjen flua og å 
spenne opp stanga - «svitch» så ligger 
flua å dupper rett utenfor busker og kratt! 
Men, det å observere, være tålmodig og 

å vente FØR man kaster, presiserte han 
var viktig. Da skremmer man ikke ørreten 
– særlig de store..., ja, for vi ble vist bilder 
av utallige flotte fangster.

Tommy sine ulike fluemønstre, grubler 
han over og binder i vinterhalvåret. Hele 
konseptet på imitasjonsfluefiske beskriver 
han som «Mine Fiskefluer». En av hans 
spesialiteter er flua «Leathermann» - 
navnet gjenspeiler allsidigheten av flua 
– den fanger fisk i svært mange, og ulike, 
situasjoner tiltross for sin enkelhet. Tja, 
om det er siluett, avtrykk, farge, størrelse 

osv er det bare ørreten som kan gi svar 
på – ikke sikkert den vet det helt sikkert 
heller... slike tanker, og diskusjoner, vil 
alltid pågå blant fluefiskere!

Dette var en og flott fluefiskekveld, for 
nær 30 fremmøtte, – spennende bilder og 
gode fisketips fra tjern og vann i skauen, 
fra lavlandet til oppunder høyfjellet, noen 
ganger ikke så langt unna oss...

Tekst: Terje Christiansen 
Foto: Tommy Solberg

Stort bilde:  
Spennende fiskeområder  
– langt inn i skauen! 

I ramme:  
Tommy med flott fangst  
– rett utenfor sivkanten. 

«Leathermann»: 
Universalflua som nesten 
kan brukes «til alt».

FOREDRAG:  

Tommy Solberg – Fluefiske på stillevann



STAMFISKE  
ETTER LAKS 
HØSTEN 2022
Tekst og foto:  
Morten Stensrud

Vi trenger ca. 15 liter rogn i år. 
Da har vi til det pålagte og det 
frivillige utsettet av fisk.

Søndag 13. november strøyk 
vi laksen, og det ble ca 19 liter 
totalt. I år har stamfisket gått 
veldig bra, det har blitt tatt 
opp mye fisk hver gang vi har 
stamfisket.

Vi har slitt med sopp på fisken 
de siste åra, men hittil i år 
er det viser problemet seg 
minimalt.

Laksutvalget har også i 
oppgave å ta høstprøver av 
laks, og det vil si at vi tar 
skjellprøver av fisken. 

Dette gjør vi for å registrere 
mengden oppdrettsfisk. 
Disse kommer ofte seint opp i 
vassdraget.

Vi har ca. 90 slike prøver 
fordelt på Bliva, Skotfoss, 
Mølla og Klosterfossen.

Lørdag 12. november var vi og 
fisket i Klosterfossen for å ta 
skjellprøver. (Høstprøvefiske)

Det har regnet mye og det var 
høy vannstand så fisken beit 
villig.

Det er moro at det kan 
være lett å skaffe fisk slik 
som i år, for de siste 3 åra 
har vi slitt med å skaffe nok 
rogn og skjellprøver. Det er 
medlemmer i Laksutvalget 
som i hovedsak gjør denne 
jobben for GS.

Laksen strykes forsiktig 
slik at rogna kan føre 
arten videre.

Morten holder 
en velvoksen 

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

Fast vaffeldag på 
«Dammane»
Hver onsdag kl. 10.00 møtes venner, kjente og 
sportsfiskere for kaffe og nystekte vafler på 
klekkeriet.

For de som ikke er så kjent i området, ligger dette 
på Eriksrød i Luksefjellvn. 881, helt nede i bunnen av 
den bratte grusbakken. 

Her kan man snakke om løst og fast, utveksle 
tanker og meninger om mangt og til og med få se 
på yngel og fisk som i fremtiden skal ut i elver og 
vann. Det er et hyggelig tiltak og man har 
ingen regler på når dørene stenges 
eller når vaffelpressa skrus av. 
I god GS-tradisjon varer det 
til det er slutt!

- Kjell E. Høiby

FANGET HAVNIØYE PÅ SEI
Det er mye rart fiskerne i Skienselva kan 
fange eller observere: Laks, sjø-ørret, 
ferskvannsørret, ål, flyndre, bever, mink, 
sel, måker, ender og stimer av småsild. 
Men også det eldgamle fiskeslaget 
niøye.

I sommer fikk en unggutt med slukstang 
en merkelig fangst i Klosterfossen: Han 
dro opp en småsei. Det var ikke så 
rart i seg selv - for når det er elendig 
vannføring med lite ferskvann ovenfra, 
som sommeren 2022 – da presser 
sjøvannet seg helt inn mot dammene. 
Da følger sei og flyndre og maneter med 
innover. Men det merkelige med denne 
seien var at det hang en slags orm på 
seien. Den hadde bitt seg fast på hodet 
og sugd seg kraftig fast. 

Ung havniøye
- Dette er nok mest sannsynlig en ung 
havniøye som har vært et par år i sjøen. 
Disse går ofte mot elveos og prøver 
komme opp – men greier nok ikke gå 
laksetrapper ennå, sier professor Asbjørn 

Vøllestad ved Universitetet i Oslo. Det 
vanlige er at fiskerne ser de voksne 
havniøyer – som en gulaktig ”ål” på 
80-90 cm – som svømmer langs kantene 
i Klosterfossen. Så små som denne på 
bildet er det sjeldent å se. 

Det finnes fire sorter niøye: Hav- elv- og 
bekkeniøye – og en arktisk.

- Havniøye er rødlistet. Den er brukt som 
matfisk - blant annet i Sør England og 
Spania.

Vet lite
Vøllestad forteller at forskerne egentlig 
vet lite om niøye. Noen mener den er en 
fjern slektning av urfisker som levde for 
400–500 millioner år siden.

- Niøye er kjeveløs og har lite ryggvirvler. 
Den suger blod og væske av fisk den 
fester seg til. Det kan bli stygge sår som 
skader fisken. Også laks kan den gå på. 
Den finnes i Norge mest på sørlandet og 
østlandet og det går flere sorter av den i 

vassdrag i Telemark. Den biter seg fast 
på annen fisk med en sugeskive med 
horntenner. 

Havniøye gyter om våren oppe i elvene. 
Larver driver ned til sandbanker og de 
kan ligge fire - fem  år i sand - før larven 
klekker til voksen niøye. Havniøye vandrer 
ut i havet- andre niøyer blir i ferskvann. 
Navnet har den fått fra sju gjelleåpninger 
på siden samt nese og øye.

Tekst og foto: Olav Bøe

Denne unge havniøyen hadde sugd seg fast 
på en småsei og ble fanget i Klosterfossen 
sist sommer.
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KASTENYTT Tekst og foto: Terje Christiansen

Høst- og vintersesongen er i gang med 5#CUP
Det skal være fem stevner før sammenlagt-vinner kåres ut i fra resultatene i utøveren sine 3 beste stevner. 
«Ørret presisjon» og «Ørret lengde» er øvelsene.

Første stevnet var i Sandnes  
6. november, arrangert av  
Sandnes Flycasting. 

Fra GS stilte Gari O. Aiko og Terje 
Christiansen. I øvelsen «Ørret 
presisjon» tok Gari 8. plass og 
undertegnede 10. plass etter å 
ha prestert dårligste resultat, 39 
poeng, på lenge... da må man «gå 
i seg selv» å finne ut av hvorfor...
søvn, dagsform, nerver og marginer 
er faktorer som må tenkes over.

I «ørret lengde» hadde Gari 32.50m 
som lengste, og Terje 31.46m. Det 
er ikke så langt unna finaleplass 
med 32.50m, men det er uendelig 
langt til den nye Norgesrekorden 
på 38,79m som ble satt av Kjetil 
Bertelsen fra Sandnes – og, 
jammen hadde han enda et kast  
på 38,24m !

Neste stevne er i Kristiansand, 
og så arrangerer vi i GS 5#CUP i 
Skienshallen lørdag 11. februar.

DA MÅ vi ha medhjelpere fra  
GS Fluegruppa til å gjennomføre 
stevnet! 

Og, så vil vi gjerne ha litt publikum.

Resultater finner du på 
Castingforbundet.no.

Kjetil Bertelsen fra Sandnes 
er en allsidig fluekaster – ble 
Verdensmester i sammenlagt, ørret- , 
sjøørret- og laks lengde samt ørret 
presisjon på Kvitåvatn i sommer!

Gari strekker ut framslengen  
– ble det langt nok?
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Odd Garshol viser 
bindeteknikker til Sindre

John Martin sin flotte lakseflue!

Per Ivar er en erfaren fluebinder – her noen av hans fiskeimitasjoner.

Info fra 
Fluegruppa
Det nærmer seg jul – høst- og 
vintersesongen er i gang med 
våre aktiviteter: fluebinding, 
fluefiskeforedrag og kastetreninger. 

Sjekk GS nettside under «Utvalgene» 
- Fluegruppa, eller klikk på «bobla» 
Terminliste Fluegruppa på startsiden. 
Der vil du finne informasjon om når og 
hvor vi har aktiviteter. 

Fluebinding og foredrag har vi på 
GS-huset, Luksefjellveien 839b på 
torsdager kl.19:00. Kastetreninger på 
enkelte mandager kl.21:00 i Skien 
Fritidspark, Skienshallen.

Ny terminliste for vinteren 2023 er 
klar før nyttår.

Styret i Fluegruppa 
Foto: Terje Christiansen



16

FISKESPORT

Vannføring og  
annen nyttig info
Vi sportsfiskere er nok over gjennomsnittet opptatt av vær 
og vind - særlig nedbør og vannføring. Ja, for skal vi ha fisk 
i elver og vann, så må vi ha regn!

Aldri før har vi kunnet hente mer info om vær og vind før vi 
skal planlegge fisketurene våre. Værmelding er en selvfølge, 
så har vi «flo og fjære» samt vannføring og vannstand.

Tekst og foto: Terje Christiansen

Hos NVE:  

På sildre.nve.no/station finner du hele tiden 
oppdatert info.

For min del, som fisker fra Notodden, og nedover  
Skiensvassdraget ned til Klosterfossen, følger jeg 
med på disse stasjonsnavn:

Tinnsjøen: Kirkevoll bru 
Hjartdøla / Heddøla: Omnesfossen 
Seljordsvannet: Hagadrag 
Dalen / Tokkeåi: Elvarheim 
Skotfoss: Farelva ndf Skotfoss / Skotfoss 
Skien: Skien (Total Q Skien , Klosterfossen + Mølla).

Skjermdump fra NVE 13.11.2022

Skal jeg finne ut av vannføringa i Tinnåa på Notodden, må jeg sjekke vannføringa ut i fra Tinnsjøen (NVE stasjon «Kirkevoll bru»). 
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Tlf: 35 59 22 22  
Kjørbekkdalen 15 b,  
3702 Skien
www.batteriolsen.no

Nå har vi kampanje på  

Mini solcellepanel 
fra Sunwind! 
Mini er et sammenleggbart solcellepanel 
som passer perfekt til friluftsliv og turer.

• 2 USB-porter på 5 volt

• Lad opp telefon, nettbrett, høytalere  
 og andre digitale enheter

• Lader en iPhone effektivt opp på 1-2 timer

• Mål sammenslått: 19 x 27 cm

• Mål utbrettet: 39 x 27 cm

KAMPANJEPRIS

550,- 550,- 



18

FISKESPORT

 

Oppgang av fisk i trappene sesongen 2022 
Telemarksvassdraget 

Arter Klosterfoss-trappa Mølle-trappa Skotfoss-trappa 
Laks 1042 466 888 
FettFinneKl. laks 16 1 14 
Sjøørret 211 687 74 
Uønskede art  1 2 
Oppdrettslaks 6 1 4 
Pukkellaks    
Havniøye  86  
Ål 2 1  
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Dag Natedal 
Fisketeller ansvarlig 
Grenland Sportsfiskere 

 

ÅRSRAPPORT  
OPPGANG:  

2022-SESONGEN

OPPGANG AV FISK
 – trappene i 
Telemarksvassdraget

FETTFINNE-KLIPPET LAKS

• Det er registrert og bekreftet 16 stk. 
fettfinneklippet laks i Klosterfoss- 
trappa i år.

• Det er registrert og bekreftet 1. stk. 
fettfinneklippet laks i Mølletrappa i år.

Totalt 17 stk. fettfinneklippet laks kom 
hjem til barndoms-elva

Av totalt 10.000 fettfinneklippet 1-somrig 
laks, med årlig utsett retting Notodden, er 
det registrert 17 stk. fettfinneklippet laks i 
Kl. foss og Mølle-trappa (Vaki fisketellere) 
i 2022.

14 av 17 fettfinneklippet laks har ”gått” 
opp Skotfoss-trappa. Cirka 83 % av 17 stk. 
fettfinneklippet fra saltvann har returnert 
til oppvekstområdene i øvre del av 
Telemark – Notodden.

I et ikke regulert vassdrag er det kun cirka 
1 % smolt/laks som overlever og returnerer 
tilbake til opprinnelse stedet/vassdraget. 
Første hinder for utvandrende smolt fra 
Notodden er Skotfoss kraftstasjonen. 
Vannveien gjennom kraftstasjonen 

på Skotfoss, er det estimert minimum 
25 % smolt dødelighet. Neste hinder 
blir Klosterfossen og Mølla kraftstasjon. 
Klosterfossen er det på ny minimum 25 % 
smolt dødelighet, men i mølla derimot… 
er det 100 % dødelighet på utvandrende 
smolt. Velger all utvandrende smolt 
klosterfossen, kan vi i beste fall forvente 
cirka 50 fettfinneklippet laks tilbake 
til vassdraget 2 år etterpå. Velger 
halvparten å gå i mølla, er det 100 % 
smolt dødelighet gjennom kraftstasjonen. 
Da blir tallet halvert og ender på ca. 25 
fettfinneklippet laks som returnerer til 
Telemarksvassdraget.

Vi kunne i beste fall forventet 50 eller 25 
fettfinneklippet laks i retur fra havet i år, 
men vi endte på 17 fettfinneklippet laks… 
slett ikke verst.

Havniøye: Det ble totalt registrert 86 
havniøyer i Mølletrappa sesongen 2022.

Sjøørret: Det ble totalt registrert 898 
sjøørret i Mølletrappa og Kl. foss 
sesongen 2022.

Oppgang 3 stk. fisketrapper: 
Total oppgang alle arter fisk, ender på 
cirka 2.500 individer. Alle fiske-artene 
finner vi igjen i tabellene som følger med 
årets oppgangslister.

Oppsummert: Det ble mager oppgang av 
laks i Klosterfossen totalt sesongen 2022 
fra saltvann, men den totale oppgangen 
opp/over Skotfoss-trappa er meget 
hyggelig.

Det er også hyggelig å se at omtrent 
alle fettfinne-klippet laks returnerer 
til opprinnelsesstedet/ barndoms elv 
(Notodden). Sesongen 2023 forventer vi 
å få en økning av kjønnsmoden laks som 
vandret tilbake til barndoms elv den ble 
født for å gyte, for da dukker vel også opp 
fettfinneklippet laks fra det årlige utsett i 
Bø-elva.

Gytevandring av voksen laks opp i elvene 
foregår fra sent på våren til utpå høsten. 
Selve gytingen skjer sent på høsten.  
I Norge gyter de fleste laks samme år 
som de vandrer opp i elven.

Oppgang av laks totalt i Klosterfossen 1058  
Oppgang av laks totalt i Mølletrappa 467 
 =     1525 laks totalt

Oppgang av laks totalt i Skotfosstrappa  = 902 laks totalt

Cirka 80 % av den totale oppgangen i Klosterfoss og Mølletrappa 
har ”gått” opp i Norsjø. Cirka 20 % av den totale oppgangen står 
igjen i Hjellevannet eller ”gått” opp i Bliva.

All data på disse sidene: Dag Natedal, Fisketeller-ansvarlig – Grenland Sportsfiskere
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OPPGANG OG FANGST – laks i Klosterfossen og Mølletrappa

 Oppgang Fangst
1983 427 195
1984 454 405
1985 664 520
1986 1262 829
1987 1487 1126
1988 308 168
1989 1371 952
1990 2009 652
1991 2053 792
1992 1315 504
1993 2720 599
1994 0 232
1995 1582 368
1996 803 325
1997 779 253
1998 0 293
1999 136 255
2000 0 362
2001 0 485
2002 0 688
2003 0 713
2004 0 281
2005 1111 469
2006 1366 538
2007 413 130
2008 1415 280
2009 762 212
2010 1582 399
2011 2414 420
2012 2935 560
2013 1830 401
2014 2316 378
2015 2539 369
2016 1426 226
2017 2580 298
2018 3210 333
2019 2295 527
2020 1771 529
2021 1939 310
2022 1252 262

Oppgang og fangststatistikk i Klosterfossen og Mølletrappa (Skienselva) 

Laks 
Kilde: Dag Natedal – Grenland Sportsfiskere 
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Ekstremt lav 
vannstand i flere 
vann – hvordan 
påvirkes fisken  
av det?
Det siste halvåret har det vært svært 
lite vann i norske vannmagasiner. Dette 
har to årsaker: Den ene årsaken er økt 
eksport av norsk vannkraft, på grunn av 
utenlandskablene og ACER-samarbeidet 
Norge er en del av. Dette har ført til at 
regulerte vann i landet vårt er tappet ned 
til et minimum. Den andre årsaken er at 
vi har lagt bak oss en tid med svært lite 
nedbør.

Vi er mange som ser med bekymring på 
den lave vannstanden i regulerte vann. Èn 
ting er at det ser lite pent ut, men et annet 
spørsmål er: Hvordan påvirkes fisken av 
dette? 

De av oss som har vært innover i 
Luksefjell og Sauheradfjella i sommer, 

har ikke kunnet unngå å legge merke til 
den lave vannstanden. I områdene våre 
er det flere regulerte vann, blant annet 
Fjellvannet, Bustul, Albogatjenn, Åslivann, 
Slettevannet og Grantjenn. Dette er 
vann som huser flott ørret. Jeg har prøvd 
å finne ut hvordan fisken påvirkes når 
vannstanden er så lav over lengre tid. 
Jeg fikk kontakt med en av forskerne hos 
Norsk institutt for naturforskning (NINA), 
som sendte meg et par forskningsartikler 
som gir noen svar på dette.

I artikkelen «Magasinmanøvrering: Effekt 
på næringsdyr og fisk», skrevet av Åse 
Brabrand (seniorforsker ved UIO) og 
Reidar Borgstrøm (professor i fiskebiologi 
og naturforvaltning) står følgende:

 «Lagring av vann i magasin for 
produksjon av elektrisk kraft medfører 
at vannstanden vil variere gjennom 
året, med periodevis tørrlegging av 
magasinbunnen som ligger mellom 
høyeste og laveste regulerte vannstand. 
Dette fører til en generell nedgang i 
tallet på arter og mengde av bunndyr. 
Dette betyr mindre fiskenæring og 
lavere fiskeproduksjon. I de siste 
tiåra har det vært en endring av 

magasinmanøvreringa, ofte med ekstra 
lave vannstander om sommeren. Det er 
flere eksempler på sterk avmagring av 
ørreten under slike forhold. (…) Innsjø-
reguleringer har derfor i senere tid ført til 
ekstra store skadevirkninger på fiske og 
biologisk mangfold». 

NINA har i år gjort ferskvannsbiologiske 
undersøkelser i forbindelse med planlagt 
kraftig nedtapping og unormalt lav 
vannstand i Essandsjøen og Nesjøen i 
Trøndelag fylke. De skriver i sin rapport 
at «på grunn av endringer i tilsig er det 
forventet redusert produksjon av plankton 
og bunndyr. Dette, i kombinasjon med 
forhøyde fisketettheter, vil ha en negativ 
effekt på fiskens overlevelse og vekst». 

Vi må altså regne med at fisken i våre 
regulerte vann har lidd av mangel på 
mat i sommer. Så får vi se de neste årene 
hvordan det har gått. Heldigvis fikk vi en 
høst med mye nedbør, slik at det ble mulig 
for fisken å komme opp i gytebekkene til 
slutt. Men la oss håpe at vi slipper flere 
somre med slike tilstander som vi har  
hatt i 2022. 

Tekst og foto: Erik Åtland

Ekstremt lite vann i Fjellvannet i sommer.
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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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Noe av det som gjør Femunds-

marka så spesiell er det gamle 

inntrykket den skaper med sine 

mange gamle og til dels tørre 

furustammer. Disse kan stå tørre 

i over 100 år på grunn av markas 

tørre klima og det seinvokste 

harpiksholdige trevirke. Det 

er større tetthet av storvokste 

tørrfuruer her enn noe annet sted 

i Norge. 

Johan Falkberget har skrevet mye om 
folk og liv i Femunds marka. Han kalte det 
«Morgenlandet», og villmarkas store sønn, 
Mikkjel Fønhus, tilbrakte mye tid i denne 
villmarka. 

Her traff han også Store-Hans som han 
fikk et tett forhold til. Store-Hans forlot 
sivilisasjonen og flyttet inn i marka der 
han  arbeidet noe med tømmerhogst 
for Rørosgruvene, hjalp fiskere og 
fangstfolk med diverse bæringer og annet 
forefallende arbeide. Han var stor og 
sterk og kunne dra båter og annet utstyr 
med seg innover myrer og land for fiskere 
og fjellfolk.

Vi var en gjeng gode kamerater som 
valgte å dra inn i marka via Sverige 
og den idylliske plassen Kjerringsjøen 
hyttecamp og kanoutleie der vi leide 
kanoer. Områder innover mot norske-
grensen kan best betegnes som en 
labyrint av sjøer, kanaler og mindre vann. 
Et flott område som ligger midt i Rogens 
naturreservat rett øst for grensa. Område 
har direkte tilknytning til Femundsmarka 
nasjonalpark på norsk side og er derfor 
samlet sett en kjempestor nasjonalpark 
og naturreservat. Rogen naturreservat 
ligger også i det store landskapsområde 
Jämtland og Härjedalen som svenskene 
urettmessig rappa fra oss i 1645. Det 
har seg nemlig slik at Härjedalen lå 
under Norge fra ca. år 1100 og hørte 
frem til reformasjonen under Nidaros 
bispedømme. Tingplassen var Sveg. Ved 
Brömsebofreden i dette Herrens år 1645 
ble Härjedalen sammen med Jämtland 
avstått til Sverige, uvisst av hvilken grunn.

Vi hadde påtatt oss det selebre opp-
drag å føre dette vakre landområde 
tilbake til vårt kjære fedreland ved å 
komme i hyggelig dialog med stedlige 
representanter i område. Nå er det slik at 
det er langt mellom hver menneskekropp 
i dette høylandsområde, ca. 1 person pr. 
km2, så vi møtte mange ville dyr før vi 
kom i tale med en representant for dette 
svensk/norske folket som hadde beholdt 
noe av den norsk/trønderske dialekten 
siden 1645.

Da oppdraget ikke lykkes, drar vi innover 
villmarka med våre kanoer. Vi bar utstyret 
fra sjø til sjø inntil vi ankom den største av 
dem alle, nemlig Rogen-sjøen. Der venter 
noen timers padletur mot norskegrensa 
og område der vi ønsket å slå leir.

Hvor vi kom til å slå opp leir var uvisst, 
men vi satset på mange fine alternativer 
rett innafor grensa. Ut fra nøye bereg-
ninger ville vi være fremme i tiltenkt 
område rundt kl. 02.00 påfølgende natt. 

Her får kroppen god trening. Mye bæring mellom sjøene.

Endelig ankommet Rogen-sjøen som ender opp rett innafor norskegrensa. 
Den er ca. 1,3 mil lang.

FEMUNDSMARKA
– fiske i uberørt villmark

Tekst: Hans-Martin Fahre    Foto Asbjørn Thorjussen og Hans-Martin Fahre
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På vei over Rogen slang vi ut en konvoi 
med mark. Det resulterte i en fighter av en 
ørret på 1,5 kg. Den underholdt oss med 
noen kraftige sprang 1 m opp i lufta før 
den sliten glei inn i håven. 

Lavvo og telt ble satt opp i tussmørke 
kl. 02.00 men vi var glade for å være 
fremme etter en tøff 14 timers tur.

Den følelsen som senket seg over disse 
naturens menn når vi kom i land og hadde 
satt opp teltene kan ikke forklares. Det 
norske språket blir liksom for fattig. Det 
må kun erfares. Etter 14 t. med 8 bæringer 
av utstyret på 50–500m. intervaller og ca. 
15 km reise totalt, var det godt å få slitet 
ut av kroppen.

Vi våkna neste morgen til stekende sol fra 
skyfri himmel og teltet var rene badstuen. 
Jeg la meg utafor teltet og sov videre 
på tross av svermer med mygg som ville 
hilse på en av nykomlingene. 

Det som frista oss mest når vi våkna opp 
var et forfriskende bad i Røa som holdt 
12 grader. Gammel svette måtte av, åkke 
som.

Kort veg fra leiren var det en litt lengere 
stilleflytende elv som ble kalt Rogshåen. 
Asbjørn og jeg ville prøve lykken i det 
område. Vi tok med oss konvoien og noen 
sluker. Her var det fint å fiske fra kanoen. 

Det tok ikke lang tid før vi skjønte at dette 
ble en av de store dagene man liker å se 
tilbake på i ettertid. 

Det første nappet skapte stor spenning for 
med det blir gjerne lista lagt hva angår 
størrelse og kvalitet. I løpet av et par timer 
lå det 3 røyer og 3 ørret mellom 0,6 og  
1,0 kg i kanoen. 

Vi nøyde oss med det og padla fornøyde 
tilbake til leiren der Arne lå og sov i 
teltåpningen, slik han av og til gjorde. Jeg 
holdt greinen med de 6 feite fiskene over 
ansiktet på`n da han med ett bråvåkna 
idet 6 finner daska`n i ansiktet og ga fra 
seg rimelig fersk fiskelukt. Å du store, å 
erre dere har fått dem hen ’a?, dem var 
pene. Rett opp i elva her, svarte vi. Etter 
hvert våkna resten av Hortensgjengen til 
live for å beskue fangsten.

Forts. neste side >>

Vi var ikke i tvil om 
leirplass da vi kom til 
denne idylliske tangen.
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Den første frokosten i leiren inntok vi 
rundt kl. 12.00 krydra med erfaringer fra 
den strabasiøse dagen vi hadde lagt 
bak oss og planene for uka som lå foran 
oss som innbefattet å lage en steinovn 
så vi kunne bake brød og steke lekre 
fiskeretter. Tørrvarer til brødbaking hadde 
vi med.

Jeg tok på meg jobben med å bygge 
steinovnen, noe jeg hadde drømt om å 
gjøre i lang tid.

Resutatene ser du på bildene; Om 
det smakte godt, trenger jeg ikke 
kommentere.

Følelsen den kvelden kan lettest 
beskrives med Helge Ingstads ord noe 
omskrevet:

Her er min kano, min fiskestang, min 
selvlagde steinovn og mine kamerater.

Skogen, fjellet, elvene og vannene står til 
min rådighet.

Jeg sitter i skjorteermene foran mitt telt og 
føler meg som en millionær.

Dagen etter var Asbjørn og jeg ikke i tvil 
om fiskedestinasjon. Det ble Rogshåen 
igjen. Fiske var utrulig nok enda bedre 
enn dagen før. Vi endte opp med 9 ørret 
og røye + 1 abbor på halvkiloen. Samme 
vektklasse som dagen før.

Like ved leiren gikk det et stryk med ei 
bru over. Her var det gjerne litt mindre 
fisk som ville unngå å havne i gapet på 
storgjeddene. 

Knut og jeg ville prøve en ettermiddags 
økt her. Det sto bra med fisk bak 
steiner og inne i stille loner og 
underholdningsverdien på den type fiske 
kunne bli bra.. 

Oi, her beit’n på. En liten vilter propell 
som hadde fått sitt livs største sjokk ble 
forsiktig dratt inn på tross av iherdig 
motstand. Jeg satt den ut igjen med 
beskjed om å gjøre seg stor og feit til 
neste år, men ellers takk for besøket. 
Svøm heller ut og hent oldemora di hvis 
hu er i nærheten.

En utrolig fiskefangst som man bare 
drømmer om i hjem traktene. En uke 
innerst inne i villmarka i Dagfinn 
Grønnoset og Mikkjel Fønhus sitt rike uten 
kontakt med omverdenen gjør noe med 
deg. Med godt fiske, gode kamerater, god 
mat og drikke gjør ikke bare noe med 
deg men det preger din livsholdning og 
respekt for Skaperen selv.

>> Forts. fra forrige side 

Knut er i gang med en lekker fiskerett. 
Ørretfileter på grønnsakseng med 
fløte og rømme. Den skal tilbringe en 
halv time i steinovnen.
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Livet i villmarka er virkelig av det gode. 
Jeg vil ikke bytte med den feiteste 
millionær. Storbyfolk som ikke har 
opplevd livet utafor bygrensa vet ikke hva 
det vil si å «leva livet». De eksisterer bare 
i en døs, uten virkelig liv, sa eremitten. 
Tenk deg hva naturen kan tilby av helse 
og velferd som en velfødd sofasliter 
ikke opplever gjennom et altfor kort 
«fastfoodliv».

En av våre diktere, Theodor Caspari ble 
nasjonalromantisk stemt da han møtte 
dette grenselandet mot Sverige. Sitat:

«Gakk ei sur og stiv 
men kom her opp 
og kjenn eit anna liv.»

Det er så inspirerende å prøve ut «liv 
og lagnad» i villmarka. Det være seg 
nye metoder å tilberede mat på, nye 
fisketriks, nye områder som det er nok 
av i vårt langstrakte land, oppdagelse av 
buer og koier i villmarka og mange dyr- 
og fuglearter. Vi treffer også hyggelige 
mennesker på turer i marka.

En kar vi traff på kunne fortelle at ei 
bjørnebinne med unger hadde overvintra 
i Grøtådalen noen få km. lenger vest. Den 
holdt seg fortsatt i distriktet. Mon tro om 
den også fanget en ørret i ny og ne for å 
få variasjon i kosten?

Etter noen fantastiske dager måtte 
vi helle litt malurt i begeret. Noen 
ondskapsfulle kryp, fjellsokk, gjorde livet 
surt spesielt for Roy. Han ble angrepet 
med stor styrke. Resultatet av disse 
herjingene ble ikke trivelige. Bitta utviklet 
seg til noen ekle etsende sår som hovnet 
opp. Område rundt øynene ble som 
oppblåste ballonger og han kunne etter 
hvert ikke se noe som helst. Jeg tok frem 
Aloe Vera salve som han smurte på. Den 
dempa aggressiviteten på såra og etter et 
par dager så tørket de inn.

Roy ville heller treffe bjørnen fra 
Grøtådalen enn disse Femundmarkas 
svar på Malariamygg.

Den siste dagen i villmarka nærmet 
seg så altfor fort og vi måtte planlegge 
kanoturen tilbake til Kjerringsjøen der vi 
hadde lånt kanoene.

For å sikre en tryggere padletur over den 
lange Rogen sjøen hogg vi 3 solide rajer 
som vi spente fast på tvers av kanoene. 
Nå kunne vi være trygge på en stødig 
overfart. Med presenning som seil fikk vi 
også god hjelp av den beskjedne vinden 
som kom underveis.

Kjerringsjøen hyttecamp og kanoutleie 
kom til syne etter en del timers padling og 
bæring. Uret viste 21.30 og vi måtte raskt 
videre siden det ikke fantes ledige hytter 
i nærheten.

I løpet av natta fikk vi leid tre rom på 
Bergstaden hotell i Røros hvor vi ankom 
kl. 00.10. Man kan jo spørre seg hva en 
villmarking som har bedrevet uteliv i ei 
oval uke først gjør når man ankommer 
sivilisasjonen med tilhørende fasiliteter.  
Jo du tenkte riktig, dusje! Villmarksvette 
og annet belegg ble behørig skrapt 
av. Noen skrapte til og med av skjegg-
stumpene og fremsto raskt som 100% 
sivilister. Jeg syntes nok det var å gå for 
langt i første runde. Det fikk vente til jeg 
kom hjem.

- Hans-Martin Fahre

«Gakk ei sur og stiv 

men kom her opp 

og kjenn eit anna liv.»
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JOTUNHEIMENS INDREFILET
Tekst: Hans-Martin Fahre      Foto: Anne Britt og Hans-Martin Fahre

Vi er inne i en kaldere årstid der fisketurene blir færre og færre, men minnene sitter godt i hjernebarken.  
Da er det på sin plass å mimre litt over tidligere turer til skogstjern og fjellvann i vårt langstrakte land.

Fiskekassa begynte etter hvert å fylle seg med flott 
ørret av beste kvalitet. 

Strålende vær, stille vann og 
lite liv fra ørreten sin side.

En av de største på 1,2 kg.
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Sverming av Russeflua og 
fiskebonanza
En gjeng villmarksnerder drar nordover til 
et sagnomsust vann litt sør i Jotunheimen. 
Med medbrakt båt og rimelig godt med 
fiskeutstyr og mat mente vi at vi var godt 
forberedt til det som skulle møte oss. Bo-
fasilitetene var booket på forhånd og viste 
seg å være absolutt akseptable. Ei hytte 
på 70 m2 med godt utstyr passet gjengen 
på 5 personer. Den lå naturligvis rett ved 
vårt favorittvann.

Spenningen rundt tidspunktet for sverming 
av Russeflua var til å ta og føle på. Den 
første kvelden tok 3 av oss en tur til en 
nærliggende topp for å strekke på beina 
etter en lang kjøretur. Rett før vi skulle ta 
fatt på nedstigningen flyr en sverm opp 
av nettopp Russeflua med sine lange 
bakbein og røde lår. Ørreten går helt 
bananas for å kunne slurpe i seg rikelige 
mengder av denne flua i begynnelsen/
midten av august hvert år. Vannoverflaten 
formelig pepres med denne lekkerbisken 
for ørreten.

Hva gjør vi da? Jo når vi er så heldig og 
treffer tidspunktet for sverminga, må vi 
være med på leken og legger ut fluer 
som kan friste mellom alle droppa av 
de rødsvarte fluemonstrene. Oterfiske 
tok til morgenen etter med stor grad av 
optimisme. Nå var det bare å ønske seg 
lett vind og/eller småregn så hogger 
ørreten til. 

Morgenen etter startet med strålende vær, 
stille vann og lite liv fra ørreten sin side.

Vi skulle ikke vente lenge før de første 
vindpusta gjorde sitt inntog. Da må man 
bare være klar. Den første kilos fisken beit 
på en Zulu Silver. Et lekkert eksemplar av 
arten. Neste akt fulgte på med ørret av 
feit og fin kvalitet som beit på alt som ble 
tilbudt. Det begynte å bli skikkelig gøy der 
ute i båten.  Vi dro opp stor ørret omtrent 
hvert 10 min og fiskekassa begynte etter 
hvert å fylle seg.

Det var tid for lunsj som måtte bestå av 
nystekte ørretfileer på grovbrød med 
majones og litt sitronpepper. Ei lita strand 
rett ved egnet seg svært godt til å nyte 
herlighetene. 

Her var det fint å legge til båten på den 
myke strandkanten. Nå var det bare å 
fyre opp propanbrenneren, filletere noen 
fisker og over med stekepanna. 

Det viste seg at det vokste molter rett 
innafor plassen vår. Anne Britt og Kari 
var raske med å sanke nok til oss alle. 
Ergo ble det to retters «middag» med 
Ørretfileer og lune molter til dessert.

Mikael måtte teste ut vanntemperaturen 
mens vi andre tilberedte maten. Han 
hoppa uti det bre kalde vannet som 
ikke kunne holde mer enn 10ºC. Det ga 
han en ekstra porsjon med matlyst før 
herremåltidet. 

En økt til med fluene våre og vi var 
storfornøyde med dagen. De to største 
runda 1,2 kg. Gjennomsnittsvekta lå på 
0,7kg. Dagens resultat ble 19 ørret og ny 
pers. Maken til fiske hadde ingen av oss 
opplevd før! 

Kvelden etter den heftige fisketuren var 
preget av takknemlighet og hvile i hytta. 
Et festmåltid ble stelt i stand med de 
fineste fiskefileter med godt tilbehør og 
passende drikke til. Etter mat gikk praten 
livlig i stua frem til at søvnen meldte sin 
ankomst og senga ble vår beste venn.

*
Igjen vil vi fare til Vinstervann, 

Du treng ikke ha en eneste tann, 
For fisken den biter gang på gang, 

Og kassa den fylles mens vi tar en sang.

Å være i fagreste Jotunheimen 
Er som den beste medisin for bermen 

Turer i lende skaper fred og ro 
Mye, mye mer enn en skulle tro.

Vi trenger litt hvile alle og enhver 
Komme seg vekk fra stress og træl 

Det renser både vår kropp og vår sjel, 
Da blir vi så glade og vil alle vel.

*
Det ble ikke den siste turen til denne 
perlen i Jotunheimen. Planlegging av 
neste tur var allerede i gang.

To godt fornøyde fiskere tar fatt på rensing og filetering. Festmåltid!
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Hvor kjent er du i  
GS sine områder?

Vinner av konkurransen vår denne 
gangen ble Linn Mari Westlie fra Skien

Vi gratulerer!

Riktig svar på forrige konkurranse:

Dammen ved Ørjebu

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

Send inn ditt svar til fiskesport@grenland-sportsfiskere.no innen 15. februar

Foto: Kjell E. Høiby

Vinn tur-/ sportsutstyr for

kr 500,-

FISKESPORT
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Fritidsparadiset en  
halvtime fra Skien

20 solrike tomter  
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utsikt for salg
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Vegrekkverk • Gitterrister • Støpejerns-produkter

Rødmyrsvingen 117, N-3735 Skien • Telefon: 962 09 700
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STYRET 
VERV NAVN TELEFON

Leder Bjørn Erik Eik 35 94 36 28
975 29 696

Nestleder Sten Åge Egeberg 992 39 394

Kasserer Harald W. Jenssen 901 43 415

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 906 18 868 
35 50 18 82

Hytteutvalg Robert Bærulfsen 906 52 302

Kultiveringsutvalg Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Laks- og  
sjøørretutvalg Morten Stensrud 35 59 07 59

911 42 791

Styremedlem Arne Goberg 905 84 455 
35 50 14 05

1. varamedlem Magne Myrvang 907 84 708

2. varamedlem Tor Aschjem 975 16 813

HYTTEUTVALGET 
HYTTE NAVN TELEFON

Bekkjebukt Harald R. Andersen 970 91 140

Blekktjønn Arvid Brønndalen 414 38 622

Gjuvsjå Morten Liaunet 980 63 394

Grantjønn Haakon Syvertsen 911 33 972

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 907 57 017

Ørjebu Nils Petter Langen 908 48 242

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 Roger Bakken 907 57 017

Fiskesport,
redaktør Kjell E. Høiby 901 21 457

Klekkeri og  
settefiskanlegg Tor Aschjem 975 16 813

Fluegruppa Per Øivind Arnesen 941 53 408

Seniorgruppa Olav Eriksrød 960 42 767

Tilsyn GS-huset Olav Eriksrød 960 42 767

Arbeidsutvalg  
for barn og unge Magne Myrvang 907 84 708

TRANSPORT TIL HYTTENE 
VERV E-POST TELEFON

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18
952 67 141

Snøskutertransport  
Luksefjell

harald.skyer 
@yahoo.no 908 72 903

KONTAKTPERSONER  
I FORENINGEN 

DUGNADSKORT: 
50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 
100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget.
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HYTTE DØGN HELG
UKEPRIS

november–april ANMERKNINGER

Blekktjønn 300,- 900,- 1500,-

Grantjønn 300,- 900,- 1500,-

Horta 300,- 900,- 1500,-

Kristiansbu 300,- 900,- 1500,-

Lona 300,- 900,- 1500,-

Røyvannet 300,- 900,- 1500,-

Stegaberget 300,- 900,- 1500,-

Stengestad / stall 300,- 900,- 1500,-

Stulsbu 300,- 900,- 1500,-

Svanstul 300,- 900,- 1500,-

Ørjebu 300,- 900,- 1500,-

Sildrevika 300,- 900,- 1500,- Privat arr. leie, kontakt leder hytteutvalget

Gunhildsbu Øyfjell 450,- 1350,- – Påske kr. 4800,-  Søknadsfrist 20. januar.  
Kan deles i 2 perioder av 5 dager.

Åstadtoppen 450,- 1350,- 2250,-

Uke 24–34 ukeleie kr 4500,- Søknadsfrist 10. mai.  
Hyttebytte fredag før ukenummer, kl. 14.00. Hytter som ikke er 
forhåndsbestilt leies ut til ordinær pris med ordinær tidsfrist. 
Påske 4800,-  Påsken kan deles i 2 perioder av 5 dager.  
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 10:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag kl. 10:00. Ved døgnleie skal nøklene 
leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag. Prisene nedenfor gjelder fra 1. mai 2022.

For Gunhildsbu og Åstadtoppen kan nøklene hentes første 
leidag kl. 10:00. 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 1500,- 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.

HARDANGERVIDDA  (Disponeres bare om sommeren fra uke 26) - fra 25.06. t.o.m. 18.08. Bytte av hytte lørdag kl 12.00

Bekkjebukt Ukesleie 4 800,- Søknadsfrist 10. mai.

Gjuvsjå Ukesleie 4 800,- 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 GRENLAND SPORTSFISKERE

A-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 540,-

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

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

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

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

PRAMUTLEIE i Fjellvannet, Døla og Stodalstjønn kr 100,- /døgn og kr 200,- /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 velg «Bli medlem». Der kan du velge mellom å få medlems-
blankett i posten, eller du kan velge «Kjøp medlemskap med vipps» 
og fylle ut feltene der. 

VIPPS-nummer for medlemskap er 623561. Husk alltid å oppgi fullt 
navn og adresse.

På Jakt og Fjellsport tar GS imot betaling på vår egen bankterminal.

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 10.00–17.00 (lørdag 
kl 10.00–15.00). Vi har egen 
betalingsterminal 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.

HAR DU LYST TIL Å BLI TILLITSVALGT  
I GRENLAND SPORTSFISKERE?
På årsmøtet vi skal ha i februar 2023, 
skal vi velge nye tillitsvalgte. Til sammen 
har vi ca. 120 plasser vi skal å fylle, av 
disse er vel halvparten på valg i 2023. 
Heldigvis har vi mange som sier ja til 
gjenvalg, men noen plasser blir jo ledige 
hvert år. 

Vi kjenner jo ikke alle medlemmene våre, 
og vi vil gjerne ha med noen «nye koster» 
i tillegg til alle gjengangerne våre – og til 
alle gjengangerne, kanskje dere har noen 
kjente som dere synes burde bli med! 
Noen mener vi burde ha flere jenter som 
tillitsvalgte, forresten.

Blant utvalgene som skal velges er: 
Kultiveringsutvalget (utsett, vannprøver 
mm.), Fiskeutvalget (settefiskanlegg 
m.m.), Beltebilutvalget, Laks og 
sjøørretutvalget, Arbeidsutvalget for 
barn og unge, Redaksjon Fiskesport, 
Arrangementskomiteen og Hytteutvalget.

Vi har det gøy i Grenland Sportsfiskere, 
og vil gjerne at du også skal kunne delta 
i gleden!

- Finn Sigurdsen

Interessert? 
Kontakt leder  

i valg komiteen  

Tor Erling Løvstad,  

på telefon 957 04 959.

HYTTE TIL VINTER- OG PÅSKEFERIE  
KAN DU BESTILLE NÅ!

Søknadskjema finner du under 
«Hyttesøknader» på Hjemmesida.  
På hyttene i Skien er det vinterpris på 
hyttene fra november til april, så leier du 
ei hytte i mer enn 4 dager (inntil 1 uke),  
så betaler du kr 1500,–. 

Dette gjelder også påske og vinterferie 
(uke 8), se hyttepriser. Gunnhildsbu og 
Åstadtoppen har andre priser.

- Finn Sigurdsen

Hytta vår ligger øverst til høyre på bildet. Foto Dag 
Doksrød.

Hytta vår på Svanstul ligger øverst til høyre på bildet.  
Foto: Dag Doksrød. 

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

oss. En spesiell sesong med 

historisk lav vannstand i vann 

og vassdrag. Men dette til tross, 

så har flere av oss likevel hatt 

mange gode opplevelser med 

fiskestanga.

Nå venter en ny vinter, før en ny vår 
og sommer (forhåpentligvis med 
mer normale forhold) står for døren. 
Men for min egen del, og helt sikkert 
flere med meg, er vinteren fryktelig 
lang og fiskeabstinensene kommer 
snikende. Men det finnes hyggelige 
ting å gjøre innendørs, som bygger opp 
forventningene til en ny sesong, mens 
man venter på våren.

Mimring etter endt sesong og 
planlegging av ny
Etter en vår og sommer har man 
forhåpentligvis opplevd fine turer og gode 
stunder med fiskestanga, ved kaffebålet 
eller på tur i skog og fjell. Da synes 
jeg det er fint å mimre tilbake og bla i 
bildearkivet fra året som har vært. Jeg 
liker å dra fram kartet og se hvor jeg har 
vært, og legge planer for hvilke vann jeg 
vil besøke når en ny vår kommer og isen 
smelter. 

Tekst og bilder: Erik Åtland

Når nettene blir lange  
og kulda (og fiskeabstinensene) setter inn

Et vakkert skue å hvile øynene på mens man venter på vår og vakende fisk.
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Når sesongen er over, er det også fint å 
gå over fiskeutstyret og smøre opp sneller 
og bytte snører om nødvendig. 

Fluebinding
Som ivrig fluefisker synes jeg er det 
balsam for sjela å sette seg ned med en 
kaffekopp, sette på en god LP-plate og 
binde fluer til neste sesong. Fluegruppa 
i Grenland Sportsfiskere har også egne 
bindekvelder. Her er det mulig å sette seg 
ned med likesinnede, med eller uten egen 
bindestikke, for hyggelig prat og god 
kaffe. Her er det også mange gode tips å 
få fra erfarne fluefiskere.

Bøker
For den som er glad i å fiske og ferdes 
i naturen, finnes store menger litteratur 
å fordype seg i. Jeg vil anbefale Alene 
med vidda av Peder W. Cappelen eller 
Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Dette er 
bøker som på en fantastisk måte beskriver 
livet ute i naturen, med alt naturen har å 
by på av dyr, fugler, skog, fjell, vidde, vær 
og vind, og (ikke minst) fiske. For spesielt 
interesserte ørretfiskere er Ørret av Lars 
Nilsen å anbefale. Her får man historien 
om hvordan ørreten har blitt spredt rundt 
i Norge, og om hvordan arten har blitt, og 
blir, forvaltet. Ellers finnes utallige bøker 
om fluefiske og fluebinding, for den som 
er interessert i det. Her har Barry Ord 
Clarke skrevet flere gode bøker. Sist, men 
definitivt ikke minst, må nevnes boken 
Sauheradfjella – Der alle stier møtes av 
Magne Kortner. En fantastisk bra bok om 
områdene i Luksefjell og Sauheradfjella. 
Her skildres landskapet og vannene, og 
man får servert kulturhistorie og flotte 
skildringer av naturen. Denne boka er noe 
alle med tilknytning til GS og som er glad 
i å ferdes i disse områdene bør lese. 

Youtube og filmer
Det finnes flere gode fiskefilmer å kose 
seg med når høst- og vintermørket har 
satt inn. På youtube kan man finne 
enorme mengder med alt fra profesjonelle 
produksjoner til amatøropptak av alt slags 
fiske. I tillegg finnes mange DVDer med 
fiske. Jeg vil spesielt anbefale «Fluefiske 
til fjells» med Svein Rødbergshagen og 
«Tørrfluelandet» av Lars Lenth og Lars 
Nilssen. På NRK Nett-TV finner man hele 
serien «På fisketur med Bård og Lars» 
med Bård Tufte Johansen og Lars Lenth. 
Programmene til Lars Monsen byr også 
på mye bra. 

Visst skal våren komme
Joda, den lange vinteren er en prøvelse 
for oss som er glad i fiske i isfrie vann og 
vassdrag. Men uten denne tiden ville vi 
gått glipp av den sitrende spenningen 
som melder seg før en ny sesong er i 
anmarsj. Og den mørke og kalde årstida 
byr jo også på flotte opplevelser i skog 
og mark, med muligheter for ski og isfiske. 
Så jeg ville ikke vært den foruten. Men jeg 
lengter til våren. Og om noen måneder er 
den her igjen…

Å studere kart mens man planlegger fremtidige fisketurer er med på å bygge opp forventningene 
til en ny sesong.

Undertegnede kan ikke påberope seg å være noen ekspert, men fluebinding er en fin fritidssyssel 
i vintermånedene.

Sauheradfjella. Der alle stier møtes.  
Et must å ha i bokhylla for oss som er 
glad i å ferdes i GS-områdene.
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Barry Ord Clarke 
– The Feather Bender

Et intervju med mannen som har gjort 
fluebinding til sitt levebrød.

Foto: Barry Ord Clarke
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På Youtube har videoene hans blitt sett over 7 millioner 
ganger så langt. Han ble kåret til årets beste fluebinder i 
USA i 2021. Jeg har tatt en prat med mannen som har gjort 
fluebinding til sitt levebrød. 

Barry er 61 år gammel og opprinnelig fra Oldham i England. 
På 90-tallet flyttet han til Norge. Han bor i Skien og lever rett 
og slett av hobbyene sine: en kombinasjon av fluebinding og 
foto. Jeg besøker Barry Ord Clarke en fredag ettermiddag i 
november. Ute er det surt og kaldt. Inne hos Barry i Skien er 
det varmt og koselig. På bordet ligger en stabel med bøker 
og magasiner om fluebinding. Jeg blir servert kaffe og starter 
med å spørre hvordan det hele startet. 

Begynnelsen
- Jeg jobbet som reklamefotograf i London tidlig på 80-tallet. 
Hver søndag var det en type loppemarked i Notting Hill, 
hvor folk kom og solgte alt mulig. Der traff jeg en som solgte 
laksefluer som han hadde bundet selv. Han ønsket å lage en 
brosjyre om sine laksefluer. Jeg ønsket å lære å binde slike 
fluer. Han lærte meg å binde klassiske laksefluer i bytte mot 
at tok jeg bilder til hans brosjyre. 

Forts. neste side >>

På et loft i Skien sitter en engelskmann, 
time etter time, og binder fluer. I tillegg 
fotograferer og filmer han prosessen, og 
deler kunnskapen sin med hele verden via 
bøker, magasiner og Youtube. 

Barrys siste bok, Feather 
Bender’s Flytying Techniques.

Et svært rikholdig utvalg av kroker og bindemateriale så langt øyet kan se.

Intervju og foto: Erik Åtland
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Etter dette startet Barry selv med 
fluefiske. Gjennom barndommen var 
han meitefisker. Foruten denne første 
opplæringen av hvordan han skulle binde 
disse laksefluene, er han fullstendig 
selvlært. Han forteller videre:

- Jeg skaffet meg to bøker om fluebinding. 
Det var få moderne bøker om fluebinding 
i Europa på den tiden, de fleste med 
dårlige bilder. Jeg kjøpte fluer jeg var 
interessert i å binde. Med skalpell 
obduserte jeg dem. Jeg tok dem fra 
hverandre og fant ut hvilke materialer 
som var festet først og sist.

Har gjort hobbyen til sitt levebrød
Barry bruker mellom 8 og 12 timer hver 
dag foran bindestikken på loftet sitt. 
Rundt arbeidsplassen hans står hylle 
etter hylle med kroker i alle størrelser og 
lengder, mengder med bindetråd, fjær og 
dyrehår. Materiale fra en mengde ulike 
dyr, blant annet hjort, rådyr, and, grevling, 
ekorn, perlehøne, for å nevne noen. Barry 
tar bilder til magasiner. Han har bidratt 
til mer enn 50 bøker og skrevet 15 bøker 
selv. Bøkene kommer hovedsakelig ut på 
amerikansk, engelsk og fransk, og en ny 
oversettelse kommer på japansk i 2023. 
Nå er han i sluttfasen med å gi ut en ny 
bok på 450 sider, som kommer ut i februar 
2023 på Vega forlag. Boka vil inneholde 
fluer til ørret, sjøørret, laks og noen 
gjeddefluer. 

I bøkene har han, i tillegg til å ha flotte 
bilder og binde beskrivelser, en QR-kode 
til hvert mønster som man kan scanne 
med mobiltelefon eller nettbrett og få opp 
en video som viser hvordan Barry binder 
hver enkelt flue. 

Barry er veldig populær på Youtube. Over 
7 millioner visninger til nå og snart 47.000 
abonnenter så langt, taler for seg. Mens 
de fleste bindebeskrivelser på Youtube 
filmes forfra, filmer Barry sine videoer fra 
fluebinderens perspektiv. I tillegg har han 
fargerike bakgrunner og flott lyssetting. 
Hans bakgrunn som reklamefotograf 
kommer godt med her. Språket er 
engelsk på videoene, slik at innholdet er 
tilgjengelig for folk over hele verden.

I tillegg til å skrive bøker og produsere 
videoer og fotografier, holder Barry kurs 
og demoer. Han har også produsert 
blant annet et såkalt Hairstacker-sett, 
som selges via det italienske firmaet 
54Deanstreet. Årlig deltar han på flere 
internasjonale messer, og han har fisket 
på de fleste kontinenter.

Barry bruker åpenbart mye tid på flue-
bindingen, så jeg lurer på hvor mye tid det 
blir til fiske.

- Jobben kommer først, men jeg prøver å 
fiske en del. Jeg må også ha fiskebilder til 
bøkene mine.

Foretrekker du da å fiske i ferskvann eller 
i sjøen?

- Jeg er glad i begge deler. Da jeg flyttet 
til Norge i 94 hadde fluefiske i sjøen 
nettopp begynt å bli populært. Jeg fisker 
hele året, når jeg har mulighet. Når 
sesongen for ørret og laks er over, kan 
man fiske etter sjøørret. I tillegg har  
man gjeddefiske.

Tips til fluebindere
Hva er viktigst å legge vekt på om man vil 
gi seg i kast med fluebinding?

- Det aller viktigste er å lære de 
grunnleggende teknikkene. Når man 
mestrer disse, blir de til avanserte 
teknikker som brukes i absolutt alle fluer. 
Å lære seg å ha kontroll på bindetråden 
er avgjørende. Ordentlig utstyr og 
materiale av bra kvalitet er også viktig. 

Ingen planer om å gi seg
Mange begynner å planlegge pensjonist-
tilværelsen når de passerer 60. Barry har 
ingen planer om å pensjonere seg. Når 
jeg spør om han har begynt å tenke i de 
baner, svarer han: 

- Nei, jeg holder på så lenge jeg klarer. 

Vi som er interessert i fluebinding 
kan med andre ord se frem til nye 
bindebeskrivelser og bøker fra «The 
Feather Bender» i tiden som kommer.

Barrys nettside og  
Youtube-kanal:

thefeatherbender.com/

www.youtube.com/ 
@Thefeatherbender

>>  Forts. fra forrige side

Et utvalg av bøkene Barry 
Ord Clarke har skrevet og 

tatt bilder til.



– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

www.cchristoffersen.no  -  415 34 700 

ETN Grafisk
Vi takker for godt samarbeid med Grenland 
Sportsfiskere og gratulerer med 50 år som 
leverandør av gode historier og lokalt stoff 
om fiske og foreningsliv.

etn.no
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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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Historien om fiskeåret 2022 
Når vinteren kommer er det tid for å dyrke minnene fra 
sesongen som var, og se fram mot den neste. Det Herrens 
år 2022 ble et fint fiskeår. Selv om mange turer ender uten 
fangst så er det få turer som ender uten glede og mening! 
Stadig nye vann å besøke, nye fluer å fiske, nye kast å kaste. 
Og hver måned har sitt særpreg. 

Å strekke sesongen…

Solnedgangen er flott 
ved Steinbruvatn.

FRED ARVE FAHRE OPPSUMMERER:
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Ja, dette var da en klissete positiv 
innledning, tenker du kanskje. Det er vel 
ingen som tror på en sånn skjønnmaling 
av verdens desidert mest frustrerende 
hobby? Neida. Men nå når vinteren har 
kommet over oss så er all lidelsen fra de 
grønnere tidene glemt. Tilbake står håpet. 
Og slik skal det forbli noen måneder til, 
til lengsel og forventning avskjæres av 
harde realiteter.  

For når mars bikker over til april skjer det 
samme hvert år. Middels unge, middels 
lovende Fahre er brutalt sikker på at nå 
har endelig våren kommet. I år krevde 
dette ekstra stor tro, siden været var kaldt 
og guffent, og vinteren holdt sitt klamme 
grep om tingene. Troen var dog like stor. 
Hver dag ble satellittbilder sjekket, men 
vann etter vann lå under flere tommer 
knallhard is. 

Det ble veslejenta på sju år som åpnet 
året med en liten ørret i Modammen 18. 
april. Far jublet påtatt entusiastisk. Trofeet 
for familiens første fisk i 2022 ble iallfall 
værende i … familien. To dager senere 
viste været seg fra sin beste side, og 

det var tid for å teste om Valebø hadde 
sluppet isen. I et av godvanna var det nå 
en påtakelig råk på et dusin meter, og 
følelsen av å sitte på myrkanten og se 
iskanten forsvinne lenger unna ettersom 
sola varmet… magisk. To skikkelig 
plaskevak ble observert. Sesongen var  
i gang. 

I mai ble det et knippe turer i Valebø, og 
flere vann i både GS og TJFF ble forsøkt. 
Det tok ikke mange dagene før de første 
døgnflueimitasjonene ble fortært. Endelig 
i gang.  

Høydepunktet i fiskesesongen kom en 
langhelg i slutten av mai. Forholdene var 
gode i Luksefjell, og med fiskekompis 
Anthony gikk turen innom favorittvannene; 
Bonntjønn, Steinbruvatn, Albogatjønn 
og Åslivatn. I førstnevnte fanget en 
myggklekker sesongens største ørret, 
litt over 800 gram, mens fisken i Åslivatn 
vaket intenst på mygg i perioder, og lot 
seg villig lure. Det er merkelig hvor mye 
lykken kan skifte fra en dag til den neste 
og fra ett vann til det neste. Alltid nye 
muligheter rundt neste sving. 

Mer kontroll på fisken enn håret!

Far ser etter fisk, 
vesla spotter maur på 
betryggende avstand.
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Sesongstart i 
Modammen
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Juni er måneden hvor spenningen 
formelig sitrer i kroppen. Dette er klimaks. 
Når som helst kan vårfluene starte sin 
hvileløse ferd på vannflata. Som en ivrig 
ungdom med sin nye motorsykkel går 
ferden ukontrollert rundt i sirkel, inn mot 
land og tilbake til start igjen. 

Men dette året ble aldri helt slik. Hadde 
de fått husarrest? Var jeg på feil sted? 
Det stod ikke på forsøkene, og noen få 
ganger kunne far by familien fisk i panna 
til kvelds. 

I juli endrer ting seg i naturen. Vannet 
varmes opp og livet roer seg ned. Men 
akk, ikke fiskeforventningene mine. 
Redningen ble timen før skumring, hvor 
det selv i den varmeste tida var godt med 
myggvaking i Luksefjell. Overnattingsturer 
med familien kan bli ganske fine slik, gi 
far skumringstimen, så er nervene hans 
noenlunde i balanse resten av døgnet.

August blir som regel en parentes i 
fiskesesongen, med skolestart og travle 
dager. I år var det like greit, da fisket var 
ganske trådt de gangene jeg fikk sneket 
meg ut. Så kommer september, og roen 
senker seg i skogen. Dessverre var også 
insektene ganske rolige i år, og det var 
mye tålmodighet som måtte til for å finne 
fisk som slurpet i seg godsaker. Men 
under graner, i ly av vinden, der ble en og 
annen fisk tatt med buksene nede. 

I oktober ble stadig undertegnede tatt med 
vadebuksene på. Hva naboene tenker, 
når de observerer meg snike meg langs 
grusen ned mot bilen med fiskeutstyret 
stappet i sekker og lommer, det vil jeg 
helst ikke tenke på. Kanskje har de ikke 
forstått: Så lenge isen holder seg unna 
så er det fortsatt muligheter! Fisken er nå 
mest aktiv midt på vindstille dager, fra lunsj 
til middag er myggene vår beste venn. 

Man skal virkelig ha øynene med seg for 
å oppdage de små ringene som ofte er 
tett ved land. Ett av vannene «mine» var 
trofast leverandør av gode opplevelser 
i oktober, og et knippe fisk ble lurt på 
mygg og daddy long legs. Så burde 
sesongen stoppet her. Men naturen 
spiller oss farlig mange puss for tiden. 
Her sitter jeg og skriver den 12. november, 
just hjemkommet fra en magisk tur til 
Steinbruvatn, hvor sola varmet som på 
en varm vårdag. Nå får nok være nok, gi 
oss vinter og mulighet til å lengte etter 
skikkelig vår!

Tekst og bilder: Fred Arve Fahre

Oktober: Sesongens siste 
og mest prikkete fisk
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SNART FRAMME PÅ GYTEPLASSEN?
I slutten av fiskesesongen etter laks, 30. august, skulle jeg prøve et nytt snøre med to-hånds fluestanga.  
Tok en tur litt opp i vassdraget på en strømsterk odde. 

Varte ikke lenge før jeg så en laks  litt 
langt ute! Jo da, den var på kastehold, 
så jeg lot flua drive over området hvor 
den viste seg. Men nei, etter mange kast 
gav jeg opp. Dro litt lenger nedstrøms. 
Ikke tegn til laks der. Satt meg ned å 
skuet over området hvor laksen viste seg 
tidligere – skal jeg bytte til en betydelig 
større flue? Valgte å ta noen kast 
med flue som var knytt på fortommen. 
Strategien nå var hurtig, og rykkvis, 
inntrekk av flua – pang, der satt en stor 
laks på umiddelbart! Nå ble det hektisk, 
den raste nedstrøms og var i lufta mange 
ganger – jo, da dette må være ny pers 
hvis jeg får landet den...

Ikke hadde jeg med meg håv – skulle jo 
bare prøve et nytt snøre... Skjønte tidlig at 
jeg måtte ha bistand, landingsplassene 
var begrenset, ikke noen strand eller 
grunne å berge laksen på. Så, mens jeg 
kjørte fisken ringte jeg en bekjent - «hiv 
deg i bilen, har på en stor laks» ropte jeg 
nesten i telefonen. Etter ca. 20 min stod 
vi der sammen- og, laksen klarte han å 
lempe på land.

Hva nå – laksen hadde begynt å bli 
farget, og den hadde forsert laksetrappa i 
Skien og på Skotfoss. Skulle jeg sette den 
ut igjen? Vel, valgte å sette den ut – den 
var kanskje «hjemme» på sin gyteplass 
om få dager – ja, muligens skulle den  
helt til Hjartdøla i Sauland! (Der ble det 
registrert radiomerket laks for få år siden). 

Eller var den på vei til Bø-elva eller 
Tinnåa på Notodden? Uansett – den 
fortjente å komme til sin barndoms elv 
etter å ha svømt milevis til havs, og klart å 
finne innhoppet på våre laksetrapper!

Tekst: Terje Christiansen 
Foto: Terje Christiansen / Per Ø.Arnesen

Muligens skulle den prøve å forsere Omnesfossen også!

Laksen var stor, men jeg valgte å slippe den ut. 
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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
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