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Lillesand 15. Januar 2009 

 
Kjære medlemmer av Skitt Fiske Lillesand. 
 
Ja så er det nytt år og nye muligheter for oss alle sammen. 
Året som gikk var ett aktivt år for Skitt Fiske Lillesand, og vi har vært like engasjert i utbyggingen av den 
nye E-18 i 2008 som vi var i 2007. 
Vi kommer til og bli vel så aktive som overhodet mulig/nødvendig i 2009  på dette feltet. 
For dere som er nye medlemmer så har vi engasjert oss på den måten att vi kontrollerer alt av avrenninger 
som måtte komme til Kaldvell elva på en eller annen måte. Dette enten det nå er sulfidholdig ”sigvann” eller 
andre direkte store eller mindre lekkasjer i form av lekk på en eller flere av alle de 
sedementeringsbassengene som vi i Skitt Fiske Lillesand også har fått etablert på alle strategisk viktige 
punkter. 
Dette arbeidet har vi hver eneste dag året igjennom, og det består som sagt å ta pH på alt av avrenning fra 
kilder som er potensielle forurensingskilder og som vil ha en dødelig effekt på fisken i Kaldvell elva om 
dette sulfidholdige vannet når elva i mindre eller større grad. 
Dette er alle som en manuelle kontroller som jeg foretar stort sett hver dag i Kaldvell elva og ellers hele 
området hvor de sprenger osv, rundt oppe ved Kaldvell elva og Kaldvell heia. Her bruker jeg pH 
stiks(lakmuspapir-sticks). 
Vi har mange ganger satt inn tiltak for å opprettholde pH en i Kaldvell elva, bla i form av å kjøre på 
skjellsand fra deponiet vi har anlagt på Heldalstem. 
Her har vi til enhver tid ett stort lager med skjellsand, så har vi avtale med Lillesand Kommune att vi kan 
ringe dem å få de til å bruke hjullaster og legge ut denne skjellsanden i strømmende vann. 
Dette har vi måtte gjøre mange ganger i både 2007 og 2008. 
Jeg har personlig etter noen møter med Statens Vegvesen fått installert pH måleutstyr(Statens vegvesen 
betaler alt av utgifter knyttet til dette) slik att jeg kan sitte hjemme og i tilegg måle pH på min pc til alle 
døgns timer! 
Ett helt utrolig hjelpemiddel for meg akkurat dette, og dette kjemper jeg nå for og beholde i fremtiden slik 
att vi kan kontrollere pH i elva når den nye E-18 står ferdig. 
Det er like viktig med kontroll av pH i Kaldvell elven i fremtiden, så vi håper att vi får ”gjennomslag” for å 
beholde dette utstyret i fremtiden. 
Videre har vi i Skitt Fiske Lillesand etter mye mas og mange møter med de impliserte parter fått kjempet 
igjennom att minst den ene pH stasjonen som står i fisketrappa og måler pH kontinuerlig hele døgnet og året 
igjennom skal stå for all fremtid. 
Dette er som vi ser det noe av det viktigste som vi har kjempet igjennom, for uten dette automatiske 
måleutstyret på plass hvordan skal vi da kunne sjekke pH i fremtiden og sett inn eventuelle godkjente 
backup planer som vi i Skitt Fiske Lillesand også har utarbeidet og kjempet frem.? 
Videre har vi i 2008 etter enda flere knallharde møter(har ikke tall på dem lenger) med alle de samme 
impliserte parter får kjempet igjennom det som virkelig er en milepæl for Skitt Fiske Lillesand for all femtid 
Vi har nemlig klart det kunststykke å klare å få de ansvarlige parter CJV til og gå med på og installere en 
Kalkdoserer på Heldalstem til fremtidig bruk for alt av kalking i Kaldvell elva, dette er ikke til og tro men 
det er faktisk sant. 



Side 2 av 2 

Den kommer på over en million kroner ferdig montert med alt av teknisk utstyr, dvs. full pH og 
mobilstyring slik att den settes i gang med engang pH en går under minste satt grense, som vi kommer til 
enighet om hva vi må ha! 
Tenk dere det, denne lille foreningen Skitt Fiske Lillesand står altså bak slikt ett resultat som dette 
innebærer for oss alle i fremtiden, det er jaggu sterkt og jeg er ikke så lite stolt av akkurat dette, for dette er 
utrolig stort for oss uansett i hvilken som helst sammenheng.  
Her ligger det uendelig mange diskusjoner og ikke så rent lite fortvilelse bak kan dere tro! 
Denne saken med Kalkdoserer har vært en lei nøtt å knekke, men hva gjør vel det når sluttresultatet er blitt 
som det er blitt. 
Her måtte jeg virkelig gå på høygir en periode for å få gjennomslag, alle de andre impliserte partene hadde 
noen helt utrolig dårlige løsninger(etter mitt syn)på hvordan de skulle håndtere og eventuelt løse en 
eventuell lekkasje eller lekkasjer i flertall. 
Etter mange møter kom vi frem til att mitt forslag var og blir det eneste som faktisk holder mål, og det 
holder mål langt inn i fremtiden så de bøyde av. Heldigvis. 
Så dette sammen med alt det andre når det gjelder E-18 har tatt og tar ufattelig mye tid men når den nye 
motorveien åpner blir det mindre, uansett Kaldvell er vårt viktigste felt, alt som har med Kaldvell elva å 
gjøre.  
Det er jo her vi tross alt har de fleste av alle våre aktiviteter og dette området og Kaldvell elva er jo gull for 
Skitt Fiske Lillesand! Det er jo her vi gjør så utrolig mye igjennom hele året, så dette unike området og 
selve Kaldvell elva er jo Skitt Fiske Lillesand sin så absolutte viktigste oppgave å pleie å forvalte på en best 
mulig måte for alle i fremtiden, enten du når er turgåer eller fisker så vil vi gjøre vårt for att dette området 
og Kaldvell elva består slik vi alle ønsker oss att den skal gjøre! 
Det er utrolig mange utfordringer knyttet til å klare å holde dette ”løftet” i fremtiden, tro det eller ei. 
Etter 10 år med samme kontingent ser vi oss nødt til å legge på samtlige kontingenter med 25 kroner. 
Håper dette møter forståelse ute hos den enkelt av dere, alt vi foretar oss eller må kjøpe inn av diverse ting 
og tang for og holde hjulene i gang, har steget mye i pris på 10 år.  
 
Vennlig hilsen leder for Skitt Fiske Lillesand: 
 
Alf Yngvar Bjørkestøl (Kjaka) 

 
 
 
 


