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Lillesand 13. Januar 2010 

 
Kjære medlemmer av Skitt Fiske Lillesand. 
Et riktig Godt Nyttår til dere alle sammen! 
 
Vi er nå i allerede godt i gang med dette nye året 2010 som forhåpentligvis blir ett godt år for oss alle 
sammen. 
I år som årene før er det Kaldvell elva og områdene rundt denne som blir forenings viktigste oppgave. 
Her i Kaldvell elva og alle områdene rundt går det med utallige timer med dugnadsarbeid hvert eneste år. 
Vi holder en høy kvalitet på vårt arbeid her som vi nå har gjort i 11 år. 
Vi rydder alle våre fra før tilrettelagte 14 fiskeplasser hvert eneste år for buskas og kratt som vokser noe helt 
utrolig. 
Vi har en hel masse med plenklipping fra demningen og videre opp mot fiskeplass 6 flere ganger i året. 
Det går faktisk mange timer bare hver eneste gang til denne klippingen, men så er vi alle sammen veldig 
fornøyd når jobben er gjort og stedet ser ut som rene ”parken”. 
Vi har vel som ett aldri så lite mål att elva og dets områder skal se slik ut til enhver tid 
Dette har vært Skitt Fiske Lillesand sitt mål nummer 1 i alle årene vi har holdt på, og det er altså enda det 
samme fine, målet vårt  
Det er nå engang slik på denne måten vi har lyst til å ta imot absolutt alle brukerne av Kaldvell elva og dens 
fasiliteter det være seg Gapahuken vår, de tilrettelagte fiskeplassene våre eller handikappbryggen. 
I år blir det nok en del jobb med å få på plass den allerede godkjente fiske stien langs med det gamle 
sykehjemmet. 
Her er det en del uklarheter som vi må rydde av veien før denne stien er en realitet, men dette regner vi att 
skal gå greit og att denne stien, som selvfølgelig skal være tilgjenglig også for allmennheten er på plass i 
løpet av dette året, det er i alle fall Skitt Fiske Lillesand sitt mål. 
Videre ser det ut til att vi må kjempe en veldig kamp for å beholde en av pH målestasjonene i Kaldvell elva, 
dette er en helt utrolig viktig ting å få på plass, da med hensyn til den videre målingen av pH og andre ting i 
fremtiden, og visst det skal monteres kalkdoserer som er styrt av pH, er en slik målestasjon ett must for 
Kaldvell elva slik att ”riktig dose” kalk e,l da kan doseres ut i elva til enhver tid, da avhengig av hvilken pH 
vannet har 
Vi vil i år igjen og for 9 gang selvfølgelig arrangere den populære Familiedagen vår i Grimevannet på 
Bjørketangen. 
Familiedagen vil bli arrangert den 13 juni, som er den andre helgen i juni. 
Her håper vi på like godt oppmøte som i 2009 da små og store unge og eldre storkoste seg idet fine været 
som alltid når vi arrangerer denne Familiedagen! 
Akkurat nå kjemper vi for åpningstidene i Kaldvell elva som fylkesmannen har forslått redusert med en hel 
måned. 
Vi kan derimot vise til fine og økende fangst statistikker og videre veldig god organisering, så vi har sendt 
ett bev til fylkesmannen med våre meninger og da om hvor det bør være innskrenkinger, selve fisket, 
døgnkvoter etc og i hvilken del av fiskesesongen i Kaldvell elva det eventuelt bør reguleres/innskrenkes. 
Dette brevet er sendt til Lillesand Kommune og Grimenes Fiskelag som støtter helhjertet opp om akkurat 
vårt brev. 
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Nå ligger disse høringsbrevene hos fylkesmannen og skal behandles i slutten av februar, hvor vi da vil få ett 
tilsvar på våre forslag. 
Her setter vi stor lit til att vårt forsalg går igjennom ”helskinnet” og uten ytterlige innskrenkinger en de vi 
allerede da har foreslått  
Vi har for en stakket stund skaffet oss lokaler hos DKM(Tidligere Smiths Venner) på Kaldvell gård, her har 
vi fått ett greit rom i kjelleren med utsikt til både Gapahuk og selve Kaldvell elva. 
Vi kan med engang si att vi trives veldig godt her i kjelleren hvor vi da har egen inngang og riktig fått det 
greit her. 
 Vi er i full gang med våre ”jabbe” og fluebindekvelder her hver eneste mandag og onsdag  i hele høst og 
vinter vår. 
Det er titting på fiske dvd er, og ellers masse sosialt prat, da med både vafler(kr 5) på mandager og pølser på 
onsdager(kr 10)ser alle som møter opp ut til og stortrives. 
Nå prøver vi å få til ett par kvelder i måneden med fluekastetrening i Møglestuhallen, selv om dette viser 
seg å være veldig vanskelig da denne hallen omtrent alltid er opptatt, morgen og kveld. 
Så er Lillesand Kommune i gang med målinger av Moelva, og dette arbeidet gjøres en gang pr uke i 
foreløpig . 
Det skal senere telles med el telleapparat, slik att vi kan se hvor mye yngel det eventuelt er i Moelva. 
Skitt Fiske Lillesand hadde mange turer i høst på alt som var av sjøørretførende bekker og elver, og Moelva 
var helt i særklasse best med utrolig masse fin stor sjøørret, den største ble fanget og veid til 7,2 kilo, og 
hele 85 cm lang. Denne fisken ble etter måling og veiing behørig og like selvfølgelig satt tilbake i sitt rette 
element og fører nok sine gener videre uten tvil. 
Ellers blir det fellesfisketur for Skitt Fiske Lillesand til Vikvatn i Åmli i løpet av pinsen vil jeg tro. 
Nytt av året er att vi i Skitt Fiske Lillesand bruker båten vi til nå har hatt liggende i Østre Grimevann til 
utleie, dette er en alle tiders lett og grei aluminiumsbåt, med ny elektromotor /m batteri og lader og altså ny 
båttilhenger tilleie for dere betalende medlemmer av Skitt Fiske Lillesand, da for 400 kr hele helgen, eller 
200 kroner dagen/døgnet! 
Da kan dere selv bestemme dere for ett ferskvann hvor det da er tillatt med båt og da bruke båten, dette har 
vært etterspurt en stund og her er altså tilbudet på plass i år. 
Videre kjemper vi selvfølgelig videre for flere medlemsfordeler til dere, i tilegg til att vi må nok kjempe for 
og beholde de fordelene vi allerede da har i dag. Vi snakkes vel med ved flere anledninger og til da, ha det 
riktig bra så lenge. 
Hilsen Leder for Skitt Fiske Lillesand Alf Yngvar Bjørkestøl eller Kjaka om dere vil! 
 

 


