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Forord
Den første driftsplanen som ble utarbeidet for driftsplanområdet til Skienselva elveeierlag
gjaldt fra 2007 til 2011. Denne ble ferdigstilt etter at jordskifteretten avsluttet sitt arbeid med
utarbeidelse av bruksordning av fisket i nedre del av Telemarksvassdraget i 2006.
Etter dette er planen revidert i 2012 og 2019. En oppdatert driftsplan er et viktig dokument for
styring av aktiviteten i vassdraget. Som grunnlag for revisjonen har styret lagt til grunn
Håndbok i driftsplan for forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag som er utarbeidet av
Norske Lakseelver.
Et viktig moment under revisjonen er å gjøre driftsplanen så kort og konsis som mulig. Planen
er i utgangspunktet laget for å presenteres i papirformat/.pdf format, men en av intensjonene
med planen er også at den skal overføres til et elektronisk format for enklere presentasjon på
lagets hjemmeside.
Styret håper at den reviderte planen blir et nyttig og viktig verktøy for forvaltningen av elva.
Skien 15.03.22

________________
Eigil Movik
Leder

_______________
Espen Nordstrand
Nestleder
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1.0 Innledning
Skiensvassdraget er det tredje største vassdraget i Sør-Norge og går helt fra Hardangervidda
og ut til Frierfjorden. Vassdraget er det nest største i Norge mht produksjon av kraft.

1.1 Driftsplanområdet
Planområdet er vist i figur 1 og omfatter den lakseførende delen av Skiensvassdraget
nedstrøms Norsjø. Falkumelva og Bliva er innenfor planområdet. Lilleelva med sidebekker er
foreløpig ikke inkludert i planområdet.
Grense utløp:
Frednesbrua (Kulltangbrua) i Porsgrunn
Grense innløp:
Toppen av laksetrappa i Skotfoss og Løveid sluse regnes som utløpet fra Norsjø.
Grense Bliva:
Utløpet fra Røyevannet.
Den lakseførende strekningen fra Skotfoss til Frierfjorden er ca. 17,2 km. Det er ca. 11,2 km
fra Frier til Langbryggene. Det er ca. 6 km fra Hjellevannet til Skotfoss. Falkumelva og Bliva
er ca. 13,9 km. Fra Frier til Røyevannet er det ca. 25,6 km. Totalt utgjør den anadrome
strekningen 31.1 km.

1.2 Vassdragsreguleringer og andre forhold.
Skiensvassdraget er et regulert vassdrag. Innenfor driftsplanområdet er det 3 kraftstasjoner i
henholdsvis Klosterfossen (Akershus Energi), Møllefossen (Eidet, Eidet I og II, Skagerak
Energi) og Skotfoss (Akershus Energi). Det er etablert fisketrapper i Klosterfossen,
Møllefossen og på Skotfoss. Kvaliteten på den gamle trappa i Møllerfossen var imidlertid av
en så dårlig forfatning at det ble bygd ny trapp her i 2018.
Klosterfossen fikk ny konsesjon i 2012 og det er utarbeidet en detaljplan som ble godkjent i
2017. NVE har i den sammenhengen stilt krav om nedvandringsløsning for smolt og støing.
Både Møllerfossen og Skotfoss har vært konsesjonsfrie, men NVE fattet i 2017 vedtak om
innkalling til konsesjon, og søknad om konsesjon ble sendt på høring i 2018. 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.
Skiensvassdraget har per i dag ingen vernestatus som påvirker fiskeforvaltningen i vassdraget.
Bøelva, som er en viktig gyteelv i vassdraget, er registrert som en viktig naturtype m.h.t. fisk
og vannlevende organismer. Vassdraget er ikke noe nasjonalt laksevassdrag, men munner ut i
Frierfjoden som er en det av den nasjonale laksefjorden Svennerbassenget.
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Figur 1.
Kartet viser planområdet fra Frierfjorden til Skotfoss og Røyevannet. (Røde piler angir fra
venstre til høyre: Utløp Røyevannet, trapp ved Skotfoss og utløp i Frierfjorden).

1.3 Drift av laget.
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.
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Styret i laget har, på vegne av medlemmene, ansvaret for at driftsplanen overholdes. De
tillitsvalgte tildeles ansvarsområder der den enkeltes oppgaver er konkretisert med innhold og
tidsfrister.
Leder/ nestleder
Lagets leder står på valg hvert år jfr. lagets vedtekter. Leder i laget må ha stor interesse for å
arbeide for laget, og må påregne en del tid til dette. Leder er ansvarlig for at driftsplan
gjennomføres. Dette innebærer at rett person utfører tiltaket til rett tid. Oppgavene er i
hovedsak:
 Ansvar for at tiltak i.h.t. driftsplanen blir gjennomført.
 Lede styremøter.
 Være lagets representant utad.
 I samarbeid med styret utarbeide årsmelding og budsjett.
 Være kontaktperson for oppsynet.
 Oppdatering av lagets hjemmeside.
Sekretær
 Innkalle til møter
 Skrive referat fra møter
 Søke om tilskudd til tiltak
 Oppdatere, trykke og distribuere informasjonsbrosjyren.
 Påta seg andre oppgaver på vegne av leder.
Kasserer
 Føre regnskap for laget, herunder bilagsføring.
 Betale regninger, og eventuelt sende fakturaer.
 Utarbeide budsjettforslag i samarbeid med leder.
 Kasserer har, i samråd med leder, rett til å disponere lagets midler innenfor vedtatt
budsjett.
Fiskekortansvarlig
 Oppdatere kortsalg på nett/sms. Trykke fiskekort og distribuere disse ved behov.
 Samle inn kort etter endt sesong og summere fangststatistikk og omsetning.
 Rapportere årets fangst til Fylkesmannen innen 1. november.
Dersom det anses som hensiktsmessig kan deler eller hele arbeidsmengden tilknyttet
sekretærfunksjonen og fiskekortansvarlig ivaretas av leder.
Lagets årsmelding skal beskrive virksomheten gjennom året som har gått. Årsmeldingen kan
inneholde:
 Styrets virksomhet
 Gjennomførte tiltak
o Kultivering
o Fangststatistikk/oppgang på trappene
o Omsetning
o Oppsyn
o Samarbeid med andre aktører
o Informasjonsarbeid m.m.
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Det er styret i elveeierlaget som initierer arbeidet med driftsplanen. Det er medlemmene i
laget som skal behandle og vedta driftsplanen. Driftsplanen fremlegges til godkjenning på
årsmøtet i Skienselva elveeierlag.

2.0 Status.
Vassdragsreguleringer
I forbindelse med konsesjonssøknadene for Skotfoss kraftverk og Eidet kraftverkene
(Møllerfossen) foregår det for tiden et prosjekt i regi av regulantene som har gitt Multiconsult
i oppdrag å kartlegge og dokumentere økologiske sammenhenger i vassdraget, se
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201605139/2369800. Sentralt i
dette arbeidet er kartlegging av romlig fordeling av opp- og nedvandring av anadrom fisk, ål
og niøye. Dette er et flerårig og omfangsrikt prosjekt som har som mål å finne løsninger som
ivaretar vandringsforhold for artene overfor. Når resultatet av disse kartleggingene foreligger
vil dette gi verdifull informasjon som kan være av stor betydning for forvaltningen av
vassdraget.
Det er etablert fisketellere i Klosterfossen, Mølletrappa og Skotfoss, og det er mulig å se
bilder fra disse, samt oppgangsinformasjon via elveeierlagets hjemmeside..
Måloppnåelse gytebestandsmål
Oppgangen i vassdraget de siste årene har vært så vidt god at gytebestandsmålet i Bliva og de
områdene i Fareelva hvor det er påvist gyting har vært nådd med god margin. Det har siden
2011 også vært god oppgang i laksetrappa på Skotfoss med mellom 500-1200 laks årlig som
har vandret opp til den øvre delen av vassdraget. Dette har ført til at også de øvre delene av
vassdraget har hatt større gyteaktivitet enn på mange år. En samlet grafisk oversikt over
oppgangen i trappene er vist i figur- 3.
Fangstdata
Fangstene i driftsområdet har vært noe variable de siste årene, og sesongen 2021 var en av de
dårligste de siste 10 årene, se figur 2 nedenfor. Oppgangen har imidlertid ikke vært så ille, og
spesielt interessant er det å merke seg at i 2021 gikk det opp over 1000 laks i Skotfoss.
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Fig. 2 Oversikt fangst i driftsplanområdet i perioden 2010 til 2021.

Fig 3. Oppgang laks i perioden 2010-2021.

Regional vannforvaltningsplan – økologisk status
Planområdet er del av Skien-Grenlandsfjordene vannområde. Fjordområdene er i stor grad
preget av forurensning av tidligere industriutslipp og sjøbunnen er sterkt forurenset av
dioksiner og tungmetaller. Det er derfor innført kostholdsråd i fjordene. De fleste innsjøene er
gamle kraftsverksdammer. Dette medfører at de er definerte som sterkt modifiserte
vannforekomster pga påvirkninger som endring av vannføring, vandringshinder for fisk,
endring av artssammensetning, utvasking av strandsonene og stor reguleringshøyde i enkelte
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dammer. Skienselva er den største elven i vannområdet med Falkumelva og Faretelva rett
etter. Bekker i nærheten av tettbygde strøk, landbruksarealer og leirområder er stort sett i
risikosonen på grunn av forurensning fra næringsstoffer og/eller partikler.

3.0 Viktigste utfordringer i årene fremover
Skiensvassdraget er ikke smittet av den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Denne
smitten finnes imidlertid i Drammensvassdraget og det er derfor svært viktig at man unngår at
smitten overføres til Skiensvassdraget. Å unngå smitte av denne parasitten (og andre
sykdommer) anses å være en av de viktigste framtidige utfordringene i vassdraget.
Det er svært viktig at gytefisk kommer opp i vassdraget, men det er minst like viktig at smolt
og støing kan vandre ut i havet igjen. Det er også viktig å ivareta naturlige gyte- og
oppvekstområder. Her er det viktig å få best mulig kunnskap om disse forholdene slik at
eventuelle tiltak kan iverksettes og at man på sikt kan få friske bestander av laks og sjøørret
som kan reprodusere seg selv.
En annen utfordring man har fått de siste årene er den økende forekomsten av den fremmede
arten pukkellaks. Dette er en art med toårig syklus og fangst- og oppgangsdata i Skienselva
tilsier av bekjempelse av denne arten må ha stort fokus framover. Det forventes et stort innsig
av pukkellaks i 2023, og forut for dette må det iverksettes tiltak for å bekjempe arten på en
mest mulig hensiktsmessig måte.

4.0 Visjon og mål
Visjon:
Skiensvassdraget har en selvreproduserende og høstbar bestand av laks og sjøørret uten
sykdommer.
Hovedmål
Oppnå gytebestandsmålet og god økologisk status i vassdraget.
Delmål
 Fiskeressursene i vassdraget skal bevares og forbedres.
 Elvas produksjonsgrunnlag skal i størst mulig grad utnyttes ved å minimalisere
negative effekter av vandringshindre og inngrep.
 Elva skal ikke smittes av Gyrodactylus salaris, fiskesykdommer eller få tilført
fremmede fiskearter. Fremmede fiskearter som pukkellaks skal bekjempes så langt det
er mulig.
 Inntil elva er selvreproduserende skal utsettingsstrategien i vassdraget optimaliseres
med tanke på best mulig overlevelse og gjenfangst.
 Utnytte fiskeressursene som en del av næringsgrunnlaget innen rammene for
bærekraftig forvaltning.
 Det skal legges til rette for et variert og attraktivt sportsfisketilbud i driftsplanområdet
og allmennheten skal ha tilgang til å fiske i elva. Laget skal jobbe for å rekruttere nye
fiskere, med spesiell fokus på ungdom.
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5.0 Handlingsplan.
Intensjonen med handlingsplanen er å samle alle tiltakene som ligger innenfor elveeierlagets
handlingsrom. Handlingsplanen skal omfatte tiltak og aktiviteter som laget skal gjennomføre i
sin lokale forvaltning av elva og er lagets verktøy for å nå de visjoner og mål som er satt for
elva. Nedenfor er aktuelle tiltak listet opp og beskrevet innenfor relevante temaer. Der
styreleder er anført som ansvarlig betyr dette at vedkommende er ansvarlig for at tiltaket blir
gjennomført, men det kan være andre som blir delegert ansvaret fra styreleder.

5.1 Tiltak for regulering av fisket.
Tiltak 1
Arbeide for revitalisering av fagråd for anadrom laksefisk i Telemark.
Intensjonen med et fagråd for anadrom laksefisk i Telemark er å samle alle parter som har
betydning for forvaltning av anadrom laksefisk i Telemark. Rådets viktigste oppgaver er å
komme med faglige innspill til fylkesmannen og evt. andre samarbeidspartnere for å få til en
helhetlig forvaltning av laks i vassdraget. Ansvaret for gjennomføringen av tiltaket ligger hos
fylkesmannen, som også bør inneha sekretariatsfunksjonen til fagrådet. Selv om ansvaret for
etablering formelt ligger hos fylkesmannen anses tiltaket som så viktig at det også tas med her
i handlingsplanen.
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styreleder.
Middels
Innspill om etablering bør gjøres årlig inntil fagrådet er reetablert.

Tiltak 2:
Revidere lokale fiskeregler.
Lokale fiskeregler bør sammenfatte viktige paragrafer i forskriftene, samt lokale tilpasninger
og behov. Reglene skal stå i lagets informasjonsbrosjyre.
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styreleder
Middels
Ved behov

Tiltak 3:
Revidere fiskesoner og priser m.v.
Grenser for fiskesoner bør gjelde for minimum 3 år, men ved behov kan disse endres
underveis. Prisen for fiskekortene vurderes årlig av styret. Ved endringer må det foretas
oppdatering på lagets hjemmeside og på Inatur.no.
Gjennomføring
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt

Årlig ved behov.
Styreleder
Middels
Ved behov
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Merknad

5.2 Fiskeoppsyn
Brudd på lover, forskrifter og regler må forfølges av kvalifisert personell. Grove lovbrudd må
anmeldes til politi, mens mindre brudd på lokale fiskeregler ofte kan løses på minnelig måte.
Tiltak 4:
Gjennomføre oppsyn i elva.
Oppsynet i elva utføres av personell fra laget i samarbeid med personell fra Skien kommune
med begrenset politimyndighet. De viktigste oppgavene for oppsynet er å være synlig,
kontrollere at fiskereglene overholdes samt informere fiskere om salg av fiskekort og
fiskeregler. Gjengangere som har fått flere advarsler anmeldes til politiet. Det utarbeides
vaktlister som formidles til oppsynspersonellet.
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styreleder
Høy
Årlig i fiskesesongen og gytetiden for laks

5.3 Informasjon
Lagets viktigste informasjonskanal er en oppdatert hjemmeside der man kan finne alt av
relevant informasjon
Tiltak 5: Etablere hjemmeside for laget på platformen til Norske Lakseelver.
Det anses som viktig at relevant informasjon er tilgjengelig på lagets hjemmeside. Det er
utfordrende å oppdatere hjemmesidene med nødvendig informasjon, og kan være
hensiktsmessig at dette kan gjøres direkte av styrets medlemmer. På platformen til Norske
Lakseelver oppdateres all generell informasjon om laks og laksefiske, i tillegg til at lagets
egen informasjon gjøres lett tilgjengelig på en platform som er kjent for laksefiskere landet
rundt.
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styreleder
Høy
Start januar 2022 – slutt 31.desember 2022.
Nytt tiltak 2022.

Tiltak 6:
Vedlikehold hjemmeside.
Hjemmesida inneholder bl.a. informasjon om utsalgssteder for fiskekort, salg av fiskekort på
nett og sms, kart med fiskesoner, priser på kort, fiskeregler og fangststatistikk. Informasjon på
hjemmeside oppdateres fortløpende ved behov.
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styreleder
Høy
Behov vurderes fortløpende
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Tiltak 7:
Revisjon av informasjonsbrosjyren.
Informasjonsbrosjyren inneholder det meste en fisker trenger å vite før, under og etter
fisketuren. Dersom det er endringer i disse forholdene må disse snarest mulig revideres.
Denne er et viktig verktøy for oppsynets arbeid.
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styreleder
Høy
Ved behov

Tiltak 8:
Tilgjengeliggjøring av viktig informasjon/regelverk
I nærheten av laksetrappene, ved desinfeksjonsstasjonene, og viktige stoppeplasser langs elva
skal det tilgjengelig gjøres kortfattet informasjon om fisket i elva. For å slippe utfordringer
med oppdatering av materiale skal dette fortrinnsvis gjøres via QR-koder som kobles opp til
lagets hjemmeside.
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styremedlem
Middels
Første revidering innen utgangen av 2022, deretter ved behov

5.4 Smitteforebyggende tiltak og tiltak mot fremmede arter.
Gyro er uten tvil den største trusselen for vassdraget. Dette er en parasitt som dreper
lakseungene i infiserte vassdrag, og som det er svært kostnadskrevende og vanskelig å bli
kvitt. Det er derfor viktig å gjennomføre tiltak som reduserer denne trusselen. Innføring av
nye fiskearter i et vassdrag gir, nesten uten unntak, negative effekter for eksisterende
fiskearter.
Tiltak 9:
Informasjon om fiskesykdommer/gyro og desinfisering av utstyr til
brukerne av vassdraget.
Informasjon er det viktigste enkeltstående tiltaket for å unngå spredning av fiskesykdommer
og parasitten Gyrodactylus salaris. Det er viktig at både fiskere, kanopadlere, campingturister
m.fl. får informasjon slik at de kan desinfisere utstyr som er brukt i andre vassdrag. Viktige
kanaler er lagets hjemmeside, informasjonsplakater, oppsynsfoldere og lokal media. (Sees i
sammenheng med tiltak 8).
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styreleder
Høy
Årlig før og under fiskesesongen
Revidert i 2022
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Tiltak 10:
Etablere fangskammer i Mølletrappa for uttak av pukkellaks, samt
gjennomføre eventuelle andre tiltak mot denne arten.
Pukkellaks er en invaderende art med stort skadepotensiale. Den har en toårig syklus med
reproduksjon i primtallsår, og har en eksponensiell utvikling i de vassdragene den etablerer
seg i. 2021 var et år da det stedvis var et svært stort innsig av pukkellaks. Arten er på full fart
nedover kysten og i 2021 ble det registert 167 pukkellaks i Skiensvassdraget. Det forventes
storinnsig i 2023, og det bør i god tid før det være etablert nødvendig fangstkammer i
Mølletrappa for å sortere ut denne arten. Dette arbeidet må gjøres i nært samarbeid med
Grenland sportsfiskere og Statsforvalteren. Dersom det framkommer andre gode tiltak mot
pukkellaks skal gjennomføring av disse avklares i styret.
Ansvarlig
Prioritet/status
Start/slutt
Merknad

Styreleder
Høy
Bør være ferdig vinteren 2023.
Nytt tiltak 2022.

6.0 Oppfølging av driftsplanen.
For at driftsplanen skal være et operativt og godt styringsverktøy er det viktig at den brukes
aktivt og at alle tiltak blir evaluert ved jevne mellomrom. Med utgangspunkt i dette legges det
opp til at driftsplanene skal være et fast tema på alle styremøter med fokus på status og
framdrift. I tillegg bør driftsplanen evalueres av styret årlig før framleggelse på årsmøtet.
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7.0 Vedlegg

1 Forklaring av ord og uttrykk
AK = Akershus Kraft
SKP = Skien Kraftproduksjon
FM = Fylkesmannen i Telemark
DN = Direktoratet for naturforvaltning
NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat
TFA = Telemarksvassdragets Fiskeadministrasjon
GS = Grenland Sportsfiskere
SK= Skien kommune
PK= Porsgrunn kommune
NJFF = Norges jeger- og fiskerforbund
Yngel = fiskeunger (1-5 cm) fra klekketidspunkt på våren til første sommeren
1-somrig settefisk = ungfisk som har levd en sommer
Parr = ungfisk (5-12 cm) som hevder territorium og lever på elva
Smolt = 2-3 år gammel fisk (12-15 cm) som er klare for å vandre til havet
Smoltifisering = smolten blir blank og saltbalansen tilpasses et liv i sjøen
Stamfiske = fange gytefisk som strykes for rogn og melke (sæd)
Predasjon = fisk/vilt som spiser fisk
Reproduksjon = føre avkommet videre
Produksjon = antall kg fisk som produseres på elvene
Gjenfangst = fangst av gytemoden merket fisk gir et bilde av overlevelsen for utsatt fisk
Nedstrøms = nedenfor
Oppstrøms = ovenfor
Habitat = leveområde
Habitatforbedrende tiltak = tiltak som forbedrer fiskens leveområde
Anadrome fiskearter = fiskearter som lever i både ferskvann og saltvann
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