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På grunn av koronasituasjonen ble årsmøte avlyst i 2021, og det ble ikke holdt valg. 

Alle i styret som skulle vært på valg, takket ja til å sitte i styret inntil valg i 2022. 
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UNGDOMSUTVALGET 

Jostein Bøen 

John Auver Øygarden. 

ÅRSRAPPORT 2021 

2021 ble enda et noe spesielt år, om enn noe mer normalt enn 2020. Men vi klarte å gjennomføre de 

vanlige turene dette året også.  

Året startet med fjellsikringskurs på Lifjell. Det ble 3 turer, med totalt ca 60 stk 15-16 åringer. Hektisk 

dag med graving av snøhule, informasjon om skredfare og sikker ferdsel i vinterfjellet.  

I mars ble det skitur Lifjell på langs, Grimås til Jønnbu med 30 ungdommer og 3 ledere. Stor interesse, 

men i år ble det satt krav til erfaring og skiferdigheter. Takk til Hollane seter som åpnet opp for oss 

slik at vi kunne ta pause inne, og få kjøpt en brus og litt kaffe. 

Vi var heldige og klarte å gjennomføre overnattingsturen til Holmen i august. Totalt umulig å holde 

meteren! Været var med oss og alle 3 turene gikk som planlagt. Ca 65 elever fikk oppleve fjellet, 

ingen skadet seg, og ut fra tilbakemeldingene hadde de aller fleste en veldig fin tur.  

Vi fikk testet nytt lagstelt, men strålende vær gjorde at de fleste lå ute. 

Det gjennomføres ellers mange mindre turer og aktiviteter gjennom året. Kanoene blir flittig brukt 

om høsten/våren når vær og vannstand tillater det. Flere grupper benyttet seg av den flotte 

gapahuken ved klubbhuset. Der har det vært grilling, bålpanne, natursti, fisking, og overnatting.  

Mange av disse turene er mye lettere å gjennomføre med tanke på at vi etter hvert har opparbeidet 

oss et ganske bra utstyrslager med fiskestenger, liggeunderlag, soveposer, sekker, kniver, 

stormkjøkken og andre ting som elever kan få låne. Ungdomsgruppa er sammensatt, og det er fint å 

kunne låne ut utstyr til ungdom som ikke har slikt hjemme. I tillegg kan vi gjennomføre turer litt 

lengre unna fordi en har økonomi til å betale for transport. 

Ungdomsgruppa søkte Sparebankstiftelsen DNB om støtte til å kjøpe nytt utstyr til 

overnattingsturene på Holmen. Vi fikk innvilget søknaden, og kjøpe nytt utstyr for underkant 50000,-  

Det ble kjøpt inn 16-mannstelt med ovn, og det ble lagt nytt gulv. Gulvet ble laget på dugnad av 

ungdomsgruppa. Takk for transport opp av utstyret inkl 1,2tonn sand, og takk til Lifjellutvalget som 

ryddet vekk det gamle gulvet! Det ble ellers kjøpt inn 2 stk 10 manns ekstremlavo samt en ovn til 

disse. 
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TVITTJØNNA/ROHEIMHEIA 

Gunnar Rønningsland 

Kjell Tjønntveit 

ÅRSRAPPORT 2021 

Det er ikkje kalka eller satt ut fisk sist år. Har vært i Bjortjønn, litt vak å sjå. Der er det planer om å 

sette ut fisk våren  2022. Tveittjønna va det vaking, der har beveren jobba godt å demt opp, 

vanskeleg å koma te nå. Bør om mulig ta dammen. 

 

 

AKTIVITETSUTVALGET 

Atle Tjønnås 

Kjell Arne Torekåsa 

Gunnar Snippen 

Dan Sindre Asberg 

ÅRSRAPPORT 2021 

Det lykkas ikkje aktivitetsutvalget å gjennomføre noko arrangement eller aktivitet i 2021. 

 

 

KLEKKERIUTVALGET 

Alf Hvitsand     

Sigbjørn Tjønnås    

Bjørnar Nygaard    

Kjell Nordbø 

Gunnar Rønningsland 

Svend Helge Aanonsen 

Kjell Arne Torekåsa 

Ingar Tjønnås (reserve) 

ÅRSRAPPORT 2021 

Litt salg, ellers rolige og trygge farvann. 

De største fiskene fikk besøk av en mink i karet i løpet av desember. Minken ble funnet livløs av 

klekkerivakta, og det mistenkes at fiskene med de høyeste finnene står bak ugjerningen. 
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HYTTEUTVALGET 

Ingar Tjønnås 

Jostein Bøen 

ÅRSRAPPORT 2021 

Det blei nokon turar inn på vinteren, med diverse forsyningar. Det blei au kjørt inn nytt lagstelt, nytt 

golv til det, og sandsekkar. Gammle lavvoen blei tatt ned att. Det blei au gjort tiltak mot fuktskader 

på nord austre hjørne. Der blei det laga hjørnekasser, av to dyktige snikkerar. Ser meget bra ut, og 

det er heilt tett! Det var ca 22 overnattingar der i 2021. 

I 2020 så blei det bytta ytterdynn på hytta. Heile hytta, og uthuset blei tjyrubredd. (Takk til Leif 

Brekke!) 

 

 

LIFJELLUTVALGET  

Kjell Tjønntveit  

Karsten Pedersen  

Thomas Bay  

Jone Mølstre 

Hans Martin Skoe 

Steinar Dahl 

Toralf Bergskås 

ÅRSRAPPORT 2021  

Utvalget startet arbeidet i mars. 

Vi kjørte opp ny båt til Holmen og tok ned den gamle for reparasjon. Den gamle båten blei reparert 

og kjørt opp til Småholmen. Det blei tatt med 6 garn fra Holmen opp til steinbua på Småholmen. 

Steinbua blei rydda og låst for å bruke til kultiveringsarbeid. Det blei tatt med gjødsel til Holmen. 

7-8.juli: Gjødsla i Holmen.  200 kg. 

3.august: Garnfiske i Småholmen. 7 fisk. 

27-28.august: Garnfiske i Småholmen. 20 fisk - snittvekt 157 gram. 

Satte opp stengsel i bekken ved Rupetjønn og Småholmen. 

1-12.september: Garnfiske i Småholmen. 2 døgn. 13 fisk. 

Garnfiske i Rupetjønn. 1 døgn. 20 fisk. Snittvekt 100gram. 

5.september: Satte ut 50 fisk i Gråndalstjønn. 

9.september: Satte ut 50 fisk i Snotjønn. 

14. og 17.oktober: Vannprøvene blei tatt. Båtene ble lagt i vinteropplag.  

Strømma mellom Holmen. 33 fisk blei tatt opp. 
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For de som er interessert har Lifjellutvalget laget en oversikt over kalking og pH i vannene på Lifjell: 

 

Hovedregelen er at det kalkes i juni/juli og tas vannprøver i oktober. 
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ELVEUTVALGET 

Sigmund Sevatdal 

Howard Parker 

Alf Hvitsand 

Gunnar Snippen 

Svein Mikelborg 

Hans Martin Skoe (Bøelva Grunneigarlag) 

Cecilie Solli Albretsen (Bøelva Grunneigarlag) 

ÅRSRAPPORT 2021 

I 2021 har Elveutvalget bestått av følgende personer: Gunnar Snippen, Alf Hvitsand, Howard Parker, 

Svein Mikelborg, Hans Martin Skoe (Bøelva Grunneigerlag), Cecilie Solli Albretsen (Bøelva 

Grunneigerlag) og Sigmund Sevatdal (leder). 

Elveutvalget har holdt 1 møte, 3. november 2021. Fiskeforvalter i Vestfold og Telemark, Irvin Kilde 

informerte om forvaltning av laks og ørret i Telemarksvassdraget inkludert Bøelva. Jon Midtbø 

informerte planer om et mikrokraftverk i Haugfoss.  

Det var lagt flere planer for 2021, bla kontrollere minstevassføring i Bøelva; kultivering av ørret i 

Bøelva og rydding av gytebekker. Dette er ikke gjort noe med dette utenom befaring av Kisebekken 

for å kontrollere at fisk har fri tilgang der bekken tidligere har vært demmet opp av en beverdam. Det 

var mulig for fisken å passere høsten 2021. 

Den lave aktiviteten er et resultat av koronapandemien. Nå som samfunnet åpner opp igjen må vi 

øke aktiviteten i 2022. 

 

 

 

FLUEGRUPPA 

Thomas Bay 

Steinar Dahl 

ÅRSRAPPORT 2021 

Det ble ikke gjennomført en eneste fluebindekveld i 2021 pga korona. 

Av samme årsak ble det heller ikke gjennomført fluekast-trening i hallen. 

Det er meldt om tendenser til både binde-abstinenser og kastarm-svekkelser i hele Midt-Telemark. 

Dette er noe utvalget må jobbe hardt for å motvirke i 2022. 
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BANDVOGNANSVARLEG 

Kjell Nordbø  

ÅRSRAPPORT 2021 

Bandvogna har faktisk blitt bruka litt meire dette året. 

Det er tatt den årlege skjekk og smørerunde på vogna, pluss litt andre småting. 

Lifjellutvalget har vert veldig aktive og bruka BV`n, og fått kjørt inn en del utstyr i forbindelse med 

tynningsfiske og kultivering, det er også kjørt inn ny båt, flytta båt og kjørt båt ned av fjellet for rep. 

og opp igjen. 

Det er blitt kjørt inn gulv til nytt telt/lavo. BV´n blei og bruka til å kjøre inn materialer rep. av 

vannlekk på hytta, det er også kjørt inn ved og nødvendig utstyr til hytta.  

BV`n trenger en bremsesjekk før neste sesong, men er ellers i veldig god stand. 

 

 

 

 

LAKSEUTVALGET 

Anne-Kirsti S. Torekåsa 

Kjell Nordbø 

Alf Hvitsand 

ÅRSRAPPORT 2021 

Årets sesong startet med 4 laks i juli, 6 august og 15 i september, totalt 25 stk. 

Med en oppgang på nærmere 1000, burde det blitt en bedre sesong, men det var lite vann og nedbør denne 

mnd. 

Prøvefiske i år ga 9 laks, med en rekordstor en på 8,5 kg!!!! Dette var gøy, så da blir alle dugnads timene med 

prøvefiske fort glemt. 

Det blir spennende å få tilbakemelding på den. 

Som tidligere år er vi ute med plakater om fiskeregler rundt elva, campingplasser og sportsbutikker. 

Vi har og gått kontroller/info til fiskere ang statskort /fiskekort/registrering og skjellprøver. 

Dette er noe vi må fortsette med, da det er nok en del mørketall på registrering og leverte skjellprøver. 

Sesongen kunne vært bedre, så vi håper 2022 kan bli ett bra år. 
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STYRET, ADMINISTRASJON  

 

ÅRSRAPPORT 2021 

Det ble kun gjennomført 3 styremøter i løpet av året på grunn av covid-situasjonen. Og det har ikke 

vært store saker til diskusjon. 

Av dugnadsarbeid ble det utført tiltak mot fukt i nordøst-hjørnet på hytta på Holmen. Og det har blitt 

rydda litt kratt rundt klubbhuset. 

Styret ønsker i år å høre med årsmøtet om man bør endre medlemskontingenten noe. 

Denne har vært urørt siden en gang på 1900-tallet. 

 

 

 

 

Styret vil takke alle medlemene for året som gjekk 

og ynskje alle Skitt fiske i 2022. 

 

Jostein Alf Sigbjørn Karsten Bjørnar Gunnar Ingar 

 

bo.fiskelag@gmail.com   www.bofiskelag.no 


