
 
Lillesand 08 Januar 2006 

 
Hallo alle medlemmer og et kjempegodt nytt fiskeår til dere alle sammen! 
 
Ja så er det nytt år med nye muligheter for oss alle sammen, og godt er i hvert fall det. 
I år håper vi at den virkelig store fisken biter på for oss som ikke fikk den i fjor. 
 
Videre håper vi på flere fine felles fisketurer i innlandet, slik vi hadde i 2005. 
Her var det rikelig med folk og sosialt samvær, det er jo knallgøy disse fellesturene, og det er 
ikke alltid om og gjøre å få fisk, nei vi koser oss ua nsett vær eller fangst på disse turene. 
Det er rikelig med plass i vår innkjøpte Lavvo, så det skal ikke stå på det! 
 
Vi tar for det meste turer i Holtebu-vannet / Espestøl-vannet på Øynaheia da vi tror det er der 
det går størst fisk. Utvilsomt!!! 
 
Vi så det ved flere tilfeller i fjor, da det ble tatt opp fisk på både 1,0 1,2 1,6(to stk) 1,7 som vi 
selv var vitner til. 
Det var riktignok bare en av Skitt Fiske Lillesands medlemmer som tok en av disse kraftige 
fiskene i fjor, men det kommer sikkert opp flere i år!! 
Bjørnar Schanke fra Skitt Fiske Lillesand landet jo i hvert fall en knall pen ørret her oppe på 
over kiloen, (1030g) Den ble tatt på tørrflue en dag i august hvor det var skikkelig liv i 
Espestølvannet. 
Han vant for øvrig Ferskvanns Ruggens fiskekonkurranse med denne fine ørreten. 
Pokal er behørig overrekt til vedkommende. 
 
I år blir det fullt mulig å betale medlemskontigenten til Skitt Fiske Lillesand kontant på Sport 1. 
Da får dere medlemskortet på stedet, det er her viktig å si at dere må fylle ut Navn og Adresse 
eventuelt også epost-adresse slik at vi kan registrere antall medlemmer og adressene til det 
enkelte medlem. 
Dette er utrolig viktig!!! 
Sport 1 er jo blitt hovedsponsoren vår ved siden av Teppehuset på Bergstø. 
 
Her oppe på Tingsakersenteret hvor Sport 1 ligger er det blitt et utrolig bra utvalg i fiskeutstyr, 
takket være oss i Skitt Fiske Lillesand som har stått bak bestillingene inn til butikk og hvor 
innehaveren Tore har vært utrolig grei og virkelig tøyd grensene for hva han kan klare å ta inn, 
så mellom oss nå er det et samarbeid uten sidestykke, og det er derfor viktig at vi nå kjære 
medlemmer bruker denne forretningen så ofte vi bare kan. Det er jo tross alt 20% avslag på alt 
av fiskeutstyr og det er jammen meg ikke lite.   
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Så blir det vel Familiedag i samarbeid med Birkenes og Lillesand Jeger og Fiskeforening 
søndag den 13/06-06 klokka 12:00 -14:30 med påmelding fra 10:30. 
Det er ikke sikkert det blir Grimevannet i år men det kommer vi tilbake til utover våren slik at 
dere skal få god tid på å forberede dere til denne populære fiskekonkurransen med innlagt som 
vanlig  
grilling osv. 
 
Det ser ut til at de populære fluebindedagene vi har hatt på Kaldvell i klubbhuset som er det 
gamle tidligere ærverdige lagerbygget på Kaldvell nå eid av kunstneren Keith Gavigan er 
populære. Her kommer vi til å ta 3-4 søndager i mars-april igjen. 
Dette blir kun annonsert på hjemmesiden vår på internett som nå er: 
http://www.skittfiskelillesand.com 
Sjekk også vårt nye medlemsforum som dere vil finne på de nye sidene våre. 
Her er det selvfølgelig bare å ringe en gang ut i slutten av mars for de som ikke har internet. 
 
Som de fleste med internet-tilgang forhåpentligvis nå har sett, har vår webmaster jobbet iherdig 
med den nye hjemmesiden vår. Vi måtte kjøpe ny da vi trengte mer plass og det ikke var mer 
plass på den gamle serveren. 
 
I år igjen kommer vi til å ha Ferskvanns-Ruggen gående, men det blir kun anledning å melde 
inn innlandssørret, røye,bekkerøye og abbor. 
Her skal som før fangsten dokumenteres med ett vitne og bilde med sammenligningsgrunnlag, 
for eksempel en lighter eller lignende. 
 
Det er noen i  klubben som nå ønsker en egen flueklasse nettopp i Ferskvanns Ruggen ,men 
dette mener vi i styret etter å ha diskutert det grundig at vi venter med til neste sesong.  
Vi kommer da selvfølgelig til å ha begge konkurranser gående parallelt. 
Fristen for innrapportering av fangst til Ferskvanns -Ruggen er i år som før satt til 1/10-06. 
Premiene er også som før med noen fine pokaler til de tre beste. 
  
Det ligger en aluminiumsbåt på 14 fot til gratis utlån i Lille Heimdal for alle medlemmer som 
har betalt kontigenten. Her må det hentes nøkkel hos Alf Yngvar Bjørkestøl i Fosselia 2. Da er 
da lett å se om båten eventuelt er opptatt eller ikke. Videre ligger det en 13 fots aluminiumsbåt i 
Begervann på Søre Herefoss. Her gjelder de samme reglene for lån av båten. 
Dette er to kjempegode vann og i Begervann ble det tatt flere fisk på over kiloen i fjor, så her 
kan det lønne seg å ta noen fisketurer i løpet av sesongen 2006. 
 
I Begervann har de tatt fiskekultiveringen på ramme alvor, noe vi nå allerede ser fine resultater 
av. 
Her er det mye å lære for mange fiskelag og grunneiere det er helt sikkert. 
I Begervann har de fått tilbake både fiskere og fin stor fisk pga den gode fiskekultiveringen de 
har bedrevet iherdig de 3 siste årene. Dette viser at det er fullt mulig å oppnå begge deler med 
den rette innstillingen til slikt arbeid. Her er det bare å ta av seg hatten og gratulere de 
impliserte lag og grunneiere i Begervann.  
 

http://www.skittfiskelillesand.com
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Når det gjelder Lille Heimdal vannet er det også her veldig fin snitt-størrelse på fisken nå etter 
hvert. Også her er det faktisk noen av de samme personene som driver og fiskekultiverer, 
nemlig flere av de som har kultivert Begervann. 
I Lille Heimdalsvannet var problemet at den gamle fiskestammen faktisk var nesten utryddet 
noe vi selv har sett utallige eksempler på når vi har fått flere av de fiskene som nettopp tilhører 
denne stammen.  
De er lange og tynne.så det er lite vekt i de og de er langt fra pene, men den stammen som er 
der nå er kjempefine, korte og tykke og veldig sterke. 
De vokser også fenomenalt der oppe og vi ser vel for oss fisk i årets sesong kloss i 900 gram 
tenker jeg. 
Her blir det bare bedre og bedre år for år nå, husk det medlemmer, så har dere ikke vært her før 
i dette nydelig område. Legg en eller flere turer hit i år!!! 
 
Videre er det disse turene til Holtebuvannet/Espestølvannet på Øynaheia som vi må si vi har i 
nærområdet vårt selv om det ligger i Froland Kommune. Her må dere kjære medlemmer ta 
turen. Det er et område dere kommer til å storkose dere i, garantert!!! 
 
I skrivende stund er det planlagte møte med Lillesand Kommune/Grimenes Fiskelag litt utsatt 
men vi skal nok ha det temmelig snart. 
 
Dette er et møte som for oss i Skitt Fiske Lillesand er veldig viktig når det gjelder rettigheter i 
Kaldvell elva og hvem som skal tilsøkes i fremtiden for det som måtte skje i eller i området 
rundt Kaldvell elva. 
 
En ting er vi helt bestemt på og det er at vi ikke kan ha sånne tilstander som vi hadde i fjor hvor 
Grimenes Fiskelag gikk til angrep på Skitt Fiske Lillesand pga at vi ikke hadde søkt dem om 
forlengelse av sesongen 2005, men hadde søkt fylkesmannen og fått medhold i stedet. 
 
Dette fa lt Grimenes Fiskelag så tungt for brystet at de gikk helt av hengslene med å henge ut 
lederen i Skitt fiske Lillesand for Lillesand Kommune, Fylkesmannen og sågar Statens 
Naturoppsyn som er nevnte leders oppdragsgiver i nevnte elv. 
 
I tilegg kom fiskelaget med krasse kritikker i lokalavisen, hvor de prøvde å sverte Skitt Fiske 
Lillesand så godt de kunne. 
 
Her var det masse usannheter, men som den etter hvert proffe foreningen vi er, parerte vi uten 
avis oppslag og lot grasrota ta et oppgjør med hvem som har feil og hvem som har rett i denne 
saken.  
 
Kaldvell elva og området rundt taler vel for seg selv vil jeg tro. Det er vel ingen som tror at det 
som skjer i Kaldvell elva når det gjelder fiske, rydding, bygging, oppsyn, veiledning, kursing 
eller annet skjer uten at det er Skitt Fiske Lillesand og Lillesand Kommune som foretar seg noe.  
 
Den jobben vi har gjort i mange år i Kaldvell elva og fortsat gjør er heldigvis ikke gått upåaktet 
hen! 
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Vi er kjempeglade for at folk legger merke til alt det vi tross alt gjø r i Kaldvell elva hele året, 
for det er temmelig mange timer som legges til grunn her hvert eneste år. 
 
Uansett er vi takknemlig for all støtte vi har fått i ovennevnte sak. 
Så da må jo neste linje bare bli noe sånn som dette her: 
Skitt Fiske Lillesand har vunnet folket forlengst, så nå får andre kjempe om smulene! 
 
Her kommer det som vi i Skitt Fiske Lillesand mener er den eneste riktige løsningen for alle 
parter i fremtiden. Dette er Skitt Fiske Lillesand sine forslag til en løsning for den nærmeste 
fremtiden i den sjø ørretførende delen av Kaldvell elva (900m fra sjøen): 
  
1. Lillesand Kommune tar som grunneier tilbake hele forvaltningen over den sjø-ørret førende 
delen av Kaldvell elva.(900meter (målt fra sjøen) 
 
2. Skitt Fiske Lillesand og alle andre (herunder Grimenes Fiskelag) fiskelag eller 
fiskeforeninger søker Lillesand Kommune som grunneier om eventuelt tillatelse til 
utvidelse/innskrenkelse av fisketider o/a  eller andre ting som har med fiskeforvaltningen, 
rydding langs elven eller i elven, eller rydding av fiskeplasser, utover det som står i henhold til 
skjøtselsplanen (som Skitt Fiske Lillesand sto bak) til elven eller dens bredder og gjøre. 
Lillesand Kommune søker fylkesmannen for avgjørelse i de sakene de ikke har anledning til og 
avgjøre sakene selv, eller ved eventuelle tvister. 
 
3. Lillesand Kommune bærer all inntekt av fiskekort salget for den sjø ørretførende delen av 
Kaldvell elva(900 m fra sjøen) fra og med sesongen 2006 (1/5-15/09-06).   
  
4. All Inntekt av fiskekort settes på konto (som opprettes og får navnet Nedre Kaldvell elva)og 
går tilbake til fiskekultivering, utgifter til rydding av elven, rydding og vedlikehold av de 14 
tilrettelagte fiskeplassene, herunder fiskeskiltene på hver av de 14 tilrettelagte fiskeplassene 
Skitt Fiske Lillesand har opparbeidet og har utgifter bundet opp til i henhold til skjøtselsplanen 
for den nedre delen av elven, videre vedlikehold av Gapahuk og Handikappbrygge med dertil 
liggende badetrapp og mur, griller, søppeldunker, bord og benker knyttet til Gapahuken og dens 
nærhet. 
 
Ellers er det og andre tiltak innen fiske som det knyttes direkte utgifter til og som er direkte 
knyttet opp til nedre delen av Kaldvell elva.(den sjø -ørret førende)som det må kunne søkes om 
midler til på den nå kalte Nedre Kaldvell kontoen. 
 
Under denne kontoen må det vær fullt mulig for fiskeforeningen Skitt Fiske Lillesand som alltid 
har tatt et veldig stort ansvar og alltid vist en veldig stor interesse av Kaldvell elva, og derfor 
også hatt dertil påfølgende til dels store utgifter hvert eneste år å søke om eventuell dekning av 
direkte dokumenterte utgifter, utgifter enten i sin helhet eller dekning til deler av disse.  
 
Opp gjennom mange år er det allerede blitt mange kroner for Skitt Fiske Lillesand, så det må 
for fremtiden være fullt mulig å søke på midler som står på nevnte konto merket ”Nedre 
Kaldvell elva” for nettopp å søke om å få dekket litt av eller hele eventuelle slike dokumenterte 
utgifter i fremtiden. Da snakker vi selvfølgelig om å søke på forskudd som rett og rimelig er. 
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5. Etter en tid er det helt sikkert mulig at Kaldvell elva bærer flere av sine egne utgifter på de 
900 meterne som er sjø ørretførende og som bærer inntekter nok til både vedlikehold, 
fiskekulturtiltak i elven og f.eks fiskeoppsyn (som for 2005 var på 3600kr) 
   
6. Det er selvfølgelig fullt mulig at kommunen beregner en del av de til enhver tid 
innkommende inntekter for Kaldvell elva til administrasjon, men det er vel et minimum av 
administrative utgifter som skulle kunne komme på her, både nå og i fremtiden. 
 
Vennlig hilsen leder i Skitt Fiske Lillesand 
Alf Yngvar Bjørkestøl,  
Fosselia 2,  
4790 Lillesand,  
Tlf:3727440, Mobil:41692057 
 
 

 


