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Lillesand 18. February 2008 

 
Kjære medlemmer av Skitt Fiske Lillesand. 
 

            Ja så er det snart vår i luften og fiske for alle pengene på de aller fleste av oss, selv om det er mange som fisker 
hele året er det nok mot vår og sommer det for alvor setter inn for de aller aller fleste vil jeg tro. 
Det er knyttet stor spenning til fisket i Kaldvell-elva i år etter den fabelaktige siste sesongen i fjor. 
Det var vår nest beste sesong gjennom de 10 årene Kaldvell-elva har vært åpen for sjø-ørret fiske. Det sier 
jo det meste om fjorårets sesong der borte i Kaldvell elva 
Gledelig var det at vi tross alt fikk en laks på 3,4 kg, selv om ikke det ble mer enn 1 stykk. Det er jo greit 
nok for dette er og blir en sjø ørret elv med litt innslag av laks frem i tiden, det er ikke og kommer heller 
aldri til å bli noe lakse elv av Kaldvell elva, til det er den altfor stilleflytende. 
Det som er sikkert er at det nok er flere som kommer til å prøve å få laks på dagen i Kaldvell elva, det har 
ikke vært mange der på dagen men det er det nok etter hvert nå vil jeg tro. 
Vi hadde sammen med Grimenes fiskelag telling av yngel i Kaldvell elva i fjor, og det var sånn midt på treet 
når det gjelder yngelproduksjon (se rapport på hjemmesiden vår) men det gledelige her er jo at av alle yngel 
vi fanget var ca 37% av yngelen lakseyngel. 
Dette er utrolig positivt og viser oss at det vil bli litt innslag av laks i Kaldvell elva fremover, og det er 
derfor enda viktigere enn før med en gjennomsnittlig høy pH som bør ligge på iallfall over 6 skal vi ha noen 
forhåpninger om fremtidig laksefangster av egenprodusert laks fra Kaldvell elva. 
Vi i Skitt Fiske Lillesand kommer derfor i fremtiden til å kjempe med nebb og klør for at vi beholder dagens 
pH målestasjon som står nede ved fisketrappene. 
Her er det viktig at Lillesand Kommune går inn og garanterer for fremtidig drift av nettopp denne pH 
målestasjonen. Denne må vi ha plassert der for å nøye følge med på pH som er så viktig for både sjø ørret 
og lakseyngel. 
Dette er jo viktigere enn noen gang nå etter at den nye E-18 også kommer her med de ulempene dette har 
angående eventuelle tilfeldige avrenninger av sulfidholdig vann, etter all den sulfidholdige massen som er 
håndtert i dette området. Hva som kan komme til og skje med avrenninger fremover er det tross alt ingen 
som i dag kan garantere. 
Derfor er det viktig med en permanent pH målestasjon som sier fra på ett tidlig tidspunkt om det er noe galt 
med pH en, og derigjennom er det da mulig og sette inn diverse tiltak for å rett opp pH en slik vi ønsker den.  
Vi kommer nå i neste omgang sammen med Grimenes Fiskelag, Lillesand Kommune og Fylkesmannen til 
og kjempe om kalkdoserer øverst i Kaldvell elva. 
Dette nettopp for å kunne sett inn viktig og riktig mengde med kalk for fremtiden og for å kunne sette inn 
masse kalk ved eventuelle sulfid lekkasjer fra den nye E-18 i fremtiden. 
Denne elva vår Kaldvell elva er like skjør som andre elver for slike avrenninger, og derfor trenger vi 
Kalkdoserer i Kaldvell elva i fremtiden. 
Dette er kostnader vi føler at bør legges på de ansvarlige firmaene ved den nye E-18 utbyggingen, det skulle 
bare mangle! 
Noe annet ville overraske oss i Skitt Fiske Lillesand. 
Vi kommer til å trykke utrolig på nå fremover og håper på samme trykk på de andre involverte partene, 
miljø er jo utrolig viktig etter hvert, og de ga oss jo aldri tunnel under elva der borte. Så tiden fremover for 
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styret i Skitt Fiske Lillesand blir ganske aktiv på akkurat dette området, denne kalkdosereren er noe som 
absolutt må på plass i år 2008, senest i 2009. Dette hersker det ingen tvil om. 
 
Vi gleder oss nå til årets sesong og med bakgrunn i den gode sesongen i fjor skulle alt ligge tilrette for en  
ny kjempe-sesong. Tenk på alle de forskjellige elvene rundt forbi det ganske land som hadde drastisk 
nedgang, hos oss var det altså motsatt! 
Nå har noen av oss passet utrolig godt på elva i forhold til E-18 utbyggingen og det har gjort at det er godt 
utrolig bra pga av akkurat det presset de har hatt på seg med oss som har overvåket og lurt over alt på dem 
hele tiden, og ganske så klart med engang gitt utrykk for ting som ikke har vært helt som det skulle. 
 
De har utbedret mangler umiddelbart akkurat etter våre ønsker, og det sier vi oss i Skitt Fiske Lillesand 
veldig fornøyd med. 
Dette detektiv arbeidet har vi i Skitt Fiske Lillesand  hatt og fremdeles har, 
Har igjen hatt en utrolig gunstig effekt på utbyggerne av nye E-18, og det har igjen  gjort at det har gått så 
bra som det tross alt har. 
Dette er vi Skitt Fiske Lillesand mektig stolte av, se på mange av de andre elvene/bekkene i området for den 
nye E-18 det har ikke gått fullt så bra med alle de nei, dessverre. 
Tenker da spesielt på Fjelldals elva, der skjedde det jo ting som aldri skulle ha skjedd, og som derigjennom 
medførte stor fiskedød. 
Fjelldals elva er jo en av de aller beste sjø ørret elvene vi har her i Lillesand, og denne elva er betydelig 
redusert nå! 
Slike hendelser er jo bare rett ut tragiske og helt uakseptable. 
Så som dere ser: det blir full rulle i 2008 med tanke på Kaldvell elva og området rundt denne. 
Her er det bare for styret i Skitt Fiske Lillesand å brette opp armene, det er i hvert fall sikkert. 
Av andre ting er det jo viktig og nevne at det har akkurat vært elektrisk fiske i Moelva (14/02-08). 
Elfiske ble fortatt nedstrøms Helvedesfossen, og ble tatt i tre omganger slik det skal utføres. 
Dette var virkelig nedslående resultater, det ble fanget inn kun ett yngel i dette området(tre ble mistet ut av 
hoven). 
Det er helt horribelt og vi vet jo hvorfor det er slik, tenker da på det som skjedde av utslipp i Moelva 23 
august i 2006 og som behørig ble nevnt i våre aviser her sør. 
Dette er uansett sånne skader som dette som nettopp oppstår pga sure utslipp, det går utover ikke bare de 
store fiskene som vi så i avisene men yngelen ryker selvfølgelig også, denne lille fiskeyngelen bukker under 
først naturligvis, så ryker de større fiskene og sist de største fiskene. 
Her må det også settes inn noen tiltak i snarlig fremtid, det håper vi og hjelpe på med i form av diverse 
tiltak. 
Så er det å håpe at flest mulig av dere betaler kontingenten vår i år også for derigjennom å være med oss i 
Skitt Fiske Lillesand også i år. 
Det er 20 % avslag på alt av fiskeutstyr på Sport 1 på Tingsaker senteret, og utvalget er større en noen sinne. 
Tilbuds varer er det IKKE 20% avslag på. 
Medlemskontingenten kan enten betales på medfølgende bankgiro eller betales direkte på SPORT 1. 
Dere må uansett hente medlemskortet for i år oppe på SPORT 1(Tingsakersenteret) 
Sjekk for øvrig ut dette tilbudet under som dog er begrenset på antall og tid.:  
Her er årets supertilbud fra Sport 1 og SKITT FISKE LILLESAND. 
Belly Boat fra RON THOMSON med svømmeføtter. Førpris 1990.- Nå til klubbpris 499.- , komplett med 
svømmeføtter. (Det er hva svømmeføttene koster vanligvis. 
Tilbudet gjelder frem til 1. Mars 2008. 12 stykk. Førstemann til mølla!! 
NB:Husk kontigenten til SFL for 2008. Medlemskontigenten kan betales rett til Sport 1. Da vil dere 
samtidig få utlevert medlemskort for 2008. 
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Uansett, ha en fortreffelig fiskesesong i år (2008), så håper jeg vi sees ved et fiskevann eller i Kaldvell elva i 
løpet av sommeren. 
 
Mulighetene for det er nok store tror jeg. 
 
Vennlig hilsen leder for Skitt Fiske Lillesand: 
 
Alf Yngvar Bjørkestøl (Kjaka) 
 
 

 
 
 

 


