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Årsmelding 2021
Styrets sammensetning har etter årsmøtet i 2021 vært som følger:
Leder
Nestleder/kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Fast møtende fra Grenland Sportsfiskere

Eigil Movik
Espen Nordstrand
Roger Johnsen
Jørn Egil Heidenreich- Riis
Geir Jacob Jensen
Knut Nordskog
Petter Borgestad
Knut Vale Kristoffersen og Halvor Ringhus deler
varamedlemstillingen.
Bjørn Erik Eik og Morten Stensrud

Innledning
Arbeidet i SEEL i 2021 har som resten av verden vært preget av pandemien. Dette har medført at
mye av dialogen internt i styret har foregått gjennom e-post korrespondanse. Styret har i perioden
hatt ett styremøte via teams, gjennomført oppsyn, driftet desinfeksjonsstasjoer, solgt fiskekort, samt
vært representert på fagsamlinger i regi av Norske Lakseelver.
Andre viktige saker:
•

•

•
•

Arbeidet med registrering av elveeierlaget i enhetsregisteret i Brønnøysund. Det har fram til
2021 vært jobbet med å få laget godkjent i Brønnøysundsregisteret, og det har blitt sendt
flere søknader som ikke har blitt godkjent. Den 25.02.21 ble imidlertid Skienselva elveeierlag
godkjent som et tingsrettslig sameie.
Pågående konsesjonsbehandling for Eidet kraftverk (Møllefossen) og Skotfoss kraftverk med
hjemmel i vannressurslovens § 66. NVE melder januar 2022 at de forhåpentligvis vil få sendt
av gårde en anbefaling til OED i løpet av 2022. Endelig avgjørelse vil bli fattet ved Kongelig
Resolusjon.
NVEs oppfølging av konsesjonsvilkår i Klosterfossen ovenfor Akershus kraft som
konsesjonær. Dette gjelder blant annet etablering av utvandringstiltak for fisk.
Det har blitt jobbet med å få bilder fra fisketelleren i Mølletrappa tilgjengelig på nett. Dette
ble gjennomført høsten 2021.

Oppgang og fangst i 2021
Oppgang
Det er nå fisketellere i trappene i både Klosterfossen, Møllefossen og på Skotfoss. Dette gir en svært
god overvåkning av den totale oppgangen av laks og andre arter, både ønskede og uønskede.
Grenland Sportsfiskere drifter trappene og analyserer oppgangsdata fra fisketellerne. Stor takk til
lakseutvalget i GS, og en spesiell takk til Dag Natedal for dette arbeidet.
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Tabell 1 Oppgang i trappene i 2021:
Klosterfoss
1389 laks
Møllefossen
550 laks
Skotfoss
1033 laks

109 ørret
643 ørret
67 ørret

2 pukkellaks
142 pukkellaks
3 pukkellaks

44 havniøye

Det er gledelig å se at den nye Mølletrappa fungerer godt både for laks, sjøørret og havniøye. Det er
imidlertid en bekymring at det er registrert 142 pukkellaks som gikk opp trappa i 2021 (147 totalt).
Pukkellaksen har en toårig syklus og i 2019 ble det registrert 20 pukkellaks. Neste store innsig vil bli i
2023, og med den økningen som er fra 2019 til 2021 vil det være svært viktig at man i framtiden kan
ta ut denne uønskede arten slik at den ikke kommer opp i vassdraget. En måte å gjøre dette på vil
være etablering av fangskammer øverst i Mølletrappa.
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Figur 1: Oppgang av laks registrert i trappene i perioden 2010-2021.

Oppgangen i fisketrappene i Klosterfossen var i 2021 høyere i de første ukene av sesongen
sammenlignet med 2020 da oppgangen ble ansett å være den laveste i Klosterfossen i 10årsperioden. Grafene på neste side viser oppgang og akkumulert oppgang i Klosterfossen i perioden
1.juni til 1. oktober for 2019 (blå linje), 2020 (gul linje) og 2021 (grønn linje).
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Fangsten i forhold til gytebestandsmålet i midtsommerevalueringen tilsa mulighet for å forlenge
fiskesesongen ut over 31. august. På grunn av en endring i § 6 i forskrift om fiske etter anadrom
laksefisk i april 2021 er imidlertid en forlengelse av sesongen ut over 31. august ikke lenger mulig.

Figur 2 Oppgang og akkumulert oppgang i Klosterfossen i 2019, 2020 og 2021.
Fangst
Fangststatistikken for 2021 viser at det totalt ble registrert fangst av 234 laks i Skiensvassdraget.
Dette er under halvparten så mange som året før (529 laks) og utgjør bare 58 % av gjennomsnittet
siden 2010.
Totalt ble det innrapportert fangst av 760 kg laks i løpet av sesongen. Det er 749 kg mindre enn året
før (2020-> 1509 kg), noe som utgjør 62 % av gjennomsnittet siden 2010.
Gjennomsnittsvekta i 2021 var på 3,2 kg, noe som er omtrent på snittet siden 2010 (som er på 3,0
kg). Grafisk framstilling av fangstdata og snittvekter er vist i figur 3 og 4 nedenfor.
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Fangstdata laks 2010-2021
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Figur 3. Grafisk framstilling av fangstdata fra 2010 – 2021.
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Figur 4. Grafisk framstilling av snittvektene for laks i perioden 2010 til 2021.

Salg av fiskekort
Det er via Inatur sin nettside solgt totalt 438 fiskekort i 2021. Dette er en liten nedgang siden
rekordåret 2020, men det nest høyeste antallet siden 2010.
Vi antar at positivt fokus på laksefiske i Skienselva, samt at mange hadde «lokal» sommerferie også i
2021 bidro til økt interesse og aktivitet. Samlet netto omsetning (- provisjon Inatur) i 2021 var kr
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114 858,76 (mot 144 076,- i 2020). Antall solgte fiskekort er mindre enn i forhold til 2020, men utgjør
en økning i forhold til tidligere år, se figur 5 nedenfor.
Tabell 2. Fordeling type kort, (antall kort solgt i 2020 er vist i parentes):
Sesongkort
95 stk (106)
Ukekort
8 stk (11)
Dagskort og halvdagskort
335 stk (352)

Salg fiskekort totalt (sum dag, uke, sesong)
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Figur 5. Årlig totalt antall solgte fiskekort (dag, uke, sesong) alle soner.

Fangstrapportering
Fangstregistreringen skjer direkte av fiskerne på fangsportalen på vår hjemmeside samt via ukentlig
innrapportering fra Grenland Sportsfiskere for sonene 3, 4a og 4b. Vi mottar også fangstrapporter fra
øvre del (Bøelva/Heddøla/Heddalsvannet/Norsjø/Sauarelva, se tabell 3). Dette for å ha en oversikt
over fangster i hele vassdragets anadrome strekning, noe som er et krav iht. lovverket og krav fra
Fylkesmannen.
Fangsten innrapporteres til miljøvernmyndighetene etter endt sesong, og er del av grunnlaget for
myndighetenes overvåkning og forvaltning av den norske laksebestanden.
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Tabell 3. Fangst fordelt på soner.

Smoltproduksjon
Smoltutsett ble gjentatt som tidligere år, men siden statsforvalteren ikke lenger gir tilskudd til dette
tiltaket ble det i 2021 kun satt ut 26 000 smolt nedstrøms Klosterfossen i Skien i mai måned i regi av
GS. Smolten er produsert av Telemark Settefisk AS (heleid av GS). I henhold til avtale med GS
overførte SEEL kortsalgsinntekter på GS-sonene. Beløpet utgjorde i 2021 kr 11 435,28 og skal gå
uavkortet til fisketiltak i regi av GS/Telemark Settefisk AS. Grunnet fylkesmannens avslag på søknad
om støtte til smoltproduksjon vedtok styret også i 2021 å bevilge kr 45.000,- i produksjonsstøtte til
Telemark Settefisk AS. Totalt produksjonsstøtte til Telemark Settefisk AS, med SEEL sine bidrag,
utgjorde med dette 56 435 kr i 2021. Dette dekker kun en mindre del av utgiftene som GS og
Telemark settefisk AS har for produksjons av smolt til Skienselva.

Innmelding av elveeierlaget i Brønnøysundregisteret
Laget har fram til 2021 ikke vært registrert i Brønnøysundregisteret. I desember i 2018 ble søknad om
registrering sendt, men denne ble ikke godkjent. For å få godkjent registrering var det nødvendig å
foreta endring av vedtektene. Vedtektene ble endret på årsmøte i 2019 og tilpasset til
organisasjonsformen tingsrettslig sameie. Søknad om registrering av Skienselva elveeierlag som
tingsrettslig sameie ble sendt inn i 2019. Søknaden ble behandlet i Brønnøysundregisteret og avslått
på nytt.
Styret har etter dette bedt om bistand fra Nedre Telemark Jordskifterett for å få utarbeidet vedtekter
som er i tråd med kravene for registrering av elveeierlaget som tingsrettslig sameie i
Enhetsregisteret. Ny søknad om registering av laget som tingsrettslig sameie ble sendt inn i januar
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2021, og den 26. februar i 2021 ble søknaden endelig godkjent.

Midtsesongevaluering
Det er inngått avtale mellom rettighetshaverne i elva (SEEL og TFA) med FM om
midtsommerevaluering og forhåndsavtalte tiltak. I korte trekk innebærer dette at SEEL skal foreta en
evaluering av fiske, oppgang og fiskeforhold den første del av sesongen. Dette holdes opp mot elvas
gytebestandsmål som er fastsatt av myndighetene. Dette danner grunnlag for tiltaksdelen som kan
innebære alt fra opprettholdelse av ordinær sesong/fangstkvote, begrensninger i
fiskesesong/fangstkvoter til stenging av elva dersom fiske er svært dårlig. Som lokalt
forvaltningsorgan opplyses at SEEL/TFA har ansvar og myndighet til å iverksette de forhåndavtalte
tiltakene, iht. retningslinjer fra DN.
I 2021 ble det fattet følgende konklusjon ved midtsesongevalueringen:
«Fangsttallene indikerer at man ligger godt over gytebestandsmålet, (til tross for et noe lavere tall
enn gjennomsnittet de siste 10 årene). Samtidig ligger oppgangen på et normalt godt nivå. Den
reviderte forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag slår imidlertid fast at fisketiden uansett
ikke kan utvides ut over 31. august inneværende år. Elveeierlaget konkluderer med bakgrunn dette
at fisket i 2021 avsluttes den 31. august».

Oppsyn
SEEL samarbeider med Skien kommune som bistår med personer med begrenset politimyndighet. Fra
2015 har to personer fra GS deltatt på oppsyn.
Det ble med noen unntak gjennomført ukentlige oppsynstyrer på elva. Totalt 7 oppsynsrapporter er
registrert på Oppsyn.no i 2021, men tilbakemeldinger tyder på at det er gjennomført flere turer som
ikke er registrert i oppsynsbasen. Dette må bedres til neste år! Av de registrerte rapportene fremgår
det at 22 fiskere ble kontrollert. Det ble registrert noen avvik knytta til manglende statlig fiskeavgift
og manglene eller feil fiskekort. Det ble ikke opprettet noen anmeldelser, men i et par tilfeller ble det
gitt pålegg om å avslutte fiske eller at det skulle betales fiskekort/fiskeavgift på stedet.
Det har også vært stort fokus på oppsyn av Gromstulhølen etter endt sesong. Her har det vært et
meget godt samarbeid med representanter fra GS og det er brukt mye tid på både direkte
oppsynsaktivitet og på spaning for å avdekke mulige ulovligheter. Det rettes en stor takk til GS sine
medlemmer for at de har stilt med folk til oppsyn til alle døgnets tider.
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Desinfeksjonsstasjonene
SEEL har to desinfeksjonsstasjoner i nedre del av vassdraget (Menstad og ved Skien Brannstasjon)
samt at GS har en stasjon i Klosterfossen (Feiet). Stasjonene følges opp ca. en gang pr. uke i sesongen
for påfylling av desinfeksjonsmiddel. I tillegg er det to stasjoner i øvre del av vassdraget. En er
plassert ved Gvarv samt at vi i 2016 fikk etablert en ny stasjon ved Oterholtfossen i Bø. Stasjonene er
finansiert av SEEL via midler fra Fylkesmannen. Takk til GS for drift av stasjonen i Klosterfossen.

Regnskap 2021
Regnskapet endte med et overskudd på kr 36 810,90 mot et budsjettert overskudd på kr 13 560,-.
Dette skyldes noe høyere inntekter fra fiskekortsalg, samt lavere kostnader til drift enn budsjettert.
Saldo på lagets konto pr 31.12.2021 var kr 351 524,01, (se for øvrig tabell nedenfor).

Skien, 17.02.2022
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