
Referat fra møte mellom Grimevann Fiskelag, Lillesand 
kommune og Skitt Fiske. 
 
Møte dato: 
19.01.06. 
Til stede: 
Grimevann Fiskelag: Anders Grimenes, Arne Auen Grimenes 
Lillesand kommune: Camilla Espedalen(ref) 
Skitt Fiske: Alf-Yngva Bjørkestøl, Bård Johansen 
 
Tema: evaluering av fiskesesongen 2005. 
 
Fiskestatistikk og fiskekortsalg v/Skitt Fiske og Gr.vann fiskelag: 
SF har hatt 25 oppsynsturer, lite ulovlig fiske, men gitt 7 advarsler til fiskere som ikke 
hadde løst fisketrygdavgift. Kommentert at det da er lav prosent av de som fisker som 
ikke har løst trygd. Kommentar fra SF: de som selger fiskekort er pliktige til å spør om 
fisketrygd er løst. 
 
SNO har hatt et par turer til elvemunningen, noen ulovlige fiskere er tatt. 
Skjærgårdstjenesten har også en rolle ift. oppsyn her. Kanskje særlig i et forebyggende 
perspektiv. 
 
335 kort ble løst, av disse 201 årskort. Registrert noe økende interesse, særlig blant 
barn og skoleklasser. Dette kombineres ofte med padleturer og annet friluftsliv. 
Kvaliteten på auren er økt noe i Grimevannene. Skjøtsel på fiskeplassene er veldig bra. 
Men, skolene er for dårlige til å løse fiskekort, dette skal løses selv om det fiskes gratis. 
GF sender nytt info skriv til skolene om dette. 
 
Prisen for et dagskort er kr. 50,-, for et sesongkort kr. 100,-. 
 
Det vil bli økte krav til rapportering på anadrom strekning. Diskusjon rundt hvorvidt man 
skal dele fiskekort for elv (anadrom strekning) og selve vannene, eller søke 
fylkesmannen om å få fortsette som nå. Det ble ikke konkludert, avventer informasjon fra 
fylkesmannen. 
 
Tema: rolleavklaring 
 
GF hadde til møtet laget et oppsett for hva GF, LK og SF sine roller, og evt. ansvar og 
myndighet er. Notatet ble gjennomgått og med en endring ble det enighet rundt 
rollefordelingen.  
 
SF etterlyser videre en avtale mellom GF og LK om minstevannføring. Det foreligger en 
avtale i dag, og det var en diskusjon rundt hvorvidt den er god nok, og om den ivaretar 
alles interesser. Blant interessene kan nevnes: nok vannføring til fisk og fiske, estetiske 
og landskapsmessige hensyn, vannspeil i Grimevannene for næringsdrift. LK og 
Grunneierlaget for oppsitterne rundt Grimevann, fortsetter sine forhandlinger. 
 



Tema: fisketider 
 
Sesongen 2005 oppstod det uenighet rundt fisketidene i Kaldvellelva. Opprinnelig ble 
fiskesesongen satt til 1.juni – 15- september. SF har tidligere signalisert at de øsnket 
utvidet fisketid. GF har vært noe tilbakeholdne, da laget har vært opptatt av å ha en 
stabil fisketid over en 5 års periode. SF søkte fylkesmannen om utvidet fisktider for 
sesongen 2005, og fikk tillatelse til dette. Ved en misforståelse ble ikke GF eller LK 
informert om søknaden, og fylkesmannen sjekket heller ikke opp med kommunen eller 
fiskelaget om dette var i tråd med deres ønsker. SF informerte sine medlemmer og på 
nettsiden sin om utvidet fisketid, uten at dette var noe LK eller GF hadde gått god for. 
Dette medførte en del diskusjon mellom partene, og noen leie situasjoner oppstod. 
 
Det ble på møtet enighet om å legge sesongen 2005 bak seg, og jobbe sammen frem 
mot en optimal sesong for 2006. GF hadde laget et utkast til avtale mellom GF, SF og 
LK. Fisketiden ble satt til 15. mai til 30. september, denne fisketiden skal vare i 5 år, og 
evt. endringer er ønsket av alle parter, eller at fylkesmannen krever en forandring. 
 


