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Lillesand, 10. Oktober 2003 
 

GRATULERER ALLE SAMMEN 
 
Håper at vi får flere av dere til å være med på fellesturer også neste år, og da er det vel naturlig 
at vi samles en hel del i Holtebuvannet tidlig i juni på en sånn stor fellestur, da det er 
kjempemuligheter her i juni pga stor innsektsklekking rundt disse tider. 
 
Dette er en mulighet vi håper mange vil være med på og virkelig å oppleve Holtebu vannet fra sin 
beste side og med en stor ørret eller flere i tillegg til det sosiale disse turene gir oss som er med på 
dem. 
 
Her er det kjempe deilige omgivelser stille og fredelig og sist men ikke minst altså kjempe-
muligheter for virkelig stor ørret. 
 
Det er ikke få som har fått øyene opp for nettopp disse turene våre og da nettopp til 
Holtebuvannet mye pga den store fisken men også den nydelige naturen rundt dette området på 
Øynaheia. (Se omtale om vannet på hjemmesiden vår). 
 

KALDVELL ELVA 
 
Ellers er det vel en del som har sett att Kaldvell elva også er ferdig fisket for i år. 
 
Her var det vel litt dårlige resultater i forhold til våre forventninger, men tross alt kom vi ikke så 
aller verst ut med 43 fisk totalt og den største på nesten 2 kilo, må vi vel si oss godt fornøyd for 
årets sesong. 
 
Det var jo nesten ikke nedbør i store deler av juli og august så det var jo til tider temmelig lite 
vann og i tillegg veldig varmt i vannet (24 grader) så det er en naturlig årsak til at det ikke ble 
tatt mer og større fisk en det ble. 
 
Fisket tok jo helt av den siste uken når det tross alt kom en del nedbør og det ble kjempe liv på 
elva med engang noe vi kan lese på fangst statistikken fra elva for i år. (står på hjemmesiden vår) 
 
Ellers er det et kjempe løft vi skal til med før neste sesong i Kaldvell elva nemlig og rydde alle de 
14 fiske plassene vi har kjempet for å få i alle disse årene. (Skjøtselsplan) 
 
Her håper vi på en del hjelp til selve ryddingen av de fiskeplassene vi har allerede merket med 
fiskeskilt i år, men også til bortkjøring av kratt o.s.v. som vi rydder der borte i forbindelse med 
dugnaden. 
 
Vi trenger flere til å hjelpe og rydde, flere enn tilfellet har vært tidligere. 
 
Ellers håper vi gytegrusen som Lillesand Kommune har lovt oss er på plass senest i begynnelsen 
av juni 2004, nå har vi ventet på denne i 2 år siden de ble pålagt av fylkesmannen (etter tips fra 
Skitt Fiske Lillesand) å legge ut denne gytegrusen som kompensasjon for att de tok seg til de 
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grader til rette med og legge ut et bru pillar på en allerede god gyte plass for Sjø ørreten i elva på 
den nye brua oppe med Sådehola, uten å søke om det!!! 
 
Så nå må gyte grusen komme neste år.  
 
  
 

MOELVA 
 
Her er det skikkelig treghet i systemet og vi skjønner ikke hva de impliserte parter venter på. 
 
Det kan neppe være noe annet enn sendrektighet fra en eller flere parter. 
 
Det har jo allerede vært flere møter uten att ting skjer. 
 
Her er det vel det å si at det har vært fisket utrolig mye i den nedre delen av Moelva i år, noe vi 
har fått bekreftet flere ganger. 
 
Her må grunneiere/elveierlaget få satt opp skilter som sier att fiske stammen er under 
oppbygging og pga dette er det det ikke lov til og fiske.  
 
Dette burde grunneierne/elvelaget gjort for lenge siden, isteden for å bruke munn på de som ikke 
alltid vet at det ikke er tillatt og fiske i nedre del av Moelva uten grunneiers velsignelse. 
 
Dette hadde nok gjort at ting ble annerledes enn de har blitt de senere to, tre sesongene i Moelvas 
nedre del. 
 
Tenker da på de personene som er blitt jaget kraftig av enkelte grunneiere fordi de har fisket fra 
Campingen og oppover i Moelva. 
 
Her hadde nok det meste av kjeftbruken vært unngått dersom skiltingen allerede hadde vært på 
plass. 
 
Dette var ting (skiltingen) som var på plass på et tidlig tidspunkt i Kaldvell elva og derfor var det 
ikke noe problem heller der borte. 
 
Håper de kommer i gang med Moelva i 2004!!! 
 
 
Med vennlig hilsen  
Leder for Skitt Fiske Lillesand :    
Alf Yngvar Bjørkestøl  
Fosselia 2  
4790 Lillesand  
Tlf: 37 27 44 10 - Mobil: 41 69 20 57 


