12 Gode råd
for å lykkes som sjøørret sker

Sjøørret

fi

Sørlandet

Velkommen l Norges beste region for Sjøørret ske. Vi har en svært variert
kystlinje og spennende topogra som gjør vår kyst l et lite paradis for
sjøørre iske hele året! Vi har mange produk ve bekker og mye sk. De
seneste årene har vi satset mye på ltak som kan bidra l å øke både lfang
og størrelser, samt ivareta det biologiske mangfold.
Sammen med Havforskningsins tu et, Universitetet i Agder, lokale jeger- og
skeforeninger, næringsliv og Kommunene Tvedestrand, Arendal, Froland,
Grimstad og Lillesand har vi begynt et langsik g arbeide for å bidra l at du
som besøker oss, i frem den skal oppleve et enda rikere ske og spennende
mangfold.

Du kan ske fra land de este steder. Også midt i byen!.
Alterna vt kan du leie en kajakk, båt, eller få en båt-taxi l å kjøre
deg ut i Nasjonalparken Raet.
Om du følger
våre «12 råd for å lykkes som sjøørret sker», garanterer vi deg
spennende dager og n n fangst. PS! last ned Fiskher fra
appstore og du får gra s kart over skeplasser, arter og ps re
inn på mobilen
Vi ber dere så om å unngå å ske mer enn 3 sk om dagen, samt
vise hensyn og omtanke for våre omgivelser.
På vegne av Sjøørret Sørlandet, Erik Berglihn

Kysten vår er svært variert, med strender, bukter med sandbunn, og holmer,
øyer og skjær. Det gjør ske e er sjøørret stadig endrer karakter og du vil få
mange u ordringer i løpet av en tur.
I sjøen kan du ske stort se over alt, unnta i fredningssoner samt 100
meter fra utløpet av bekker eller elver.

sjøørret
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Velkommen til Sørlandet

Sjøørret
Sørlandet
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sjøørre isker på Sørlandet:
Mange sliter i lang d med å knekke kodene som gjør at
sjøørreten biter.
Skal du bli en dyk g sjøørret jeger må du nemlig gjøre
ganske mange ng rik g, og gjerne sam dig. Ne opp her
det er le å slurve, og da blir det langt mellom hver gang
sølvtøyet blinker i hoven.
Her er våre 12 beste råd for å lykkes.

Følger du disse 12 rådene, gir vi deg
uforbeholden FISKEGARANTI!
1. Fisk på rik g plass i forhold l års d. Generelt kan en si
at om vinteren er det i sydvendte bukter i de indre
kystområder som er best. Om sommeren er det de ytre
kystområdene som har mest sjøørret. Når vi kommer l
sesongene mellom, altså vår og høst, trives sjøørretene
best i mellom de indre og ytre områdene. Vi snakker
altså om order, sund og strøm utsa e steder hvor det
nnes mye mat i disse periodene. I forhold l stedet og
års den kan det også være lurt å tenke på hvor dypt du
skal ske.
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12 ng du MÅ kunne for å lykkes som

Mer kompakte sluker eller wobblere med stor skje
gjør også at sluk og dorging sker mer e ek vt når
vannet er kaldt. Bruk sjøkart.no for å lokalisere
skeplassene i forhold l års d hvis du er på
ukjente steder.
Alterna vt synes vi du burde laste ned appen
Fiskher. Den gir deg kart, skeplassene og råd i
forhold l ne op det stedet du er på. Denne
appen hjelper deg også med å nne ut HVA du har
få på kroken om du er i tvil.
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I grunne bukter kan man ikke velge så mye, her må
lokkemiddelet gå høyt. I den kalde års den kan
det være lurt å ske noe dypere. Årsaken er at
sjøørreten søker li varmere vann vinters d. Det
kan derfor være lurt for ue skere å ski e l en
hur gere synkende line og ue senhøst/vinter, slik
at linen når re dyp raskere. Kortere synke d gir
ere e ek ve kast, og naturlig nok mer sk.

I skjærgården utenfor nner du øyer og
holmer og skjær med fantas ske
opplevelser og spennene skeplasser.
Taxibåten, frakter deg gjerne ut – eller
så leier du båt av Kote Null eller deltar
på noen deres spennende ak viteter
eller sketurer. Du kan overna e på en
av våre hoteller eller gjestehus som du
nner i sentrum, Gjeving eller på vakre
Sandøya Turis nformasjonen ved havna
har åpent på sommeren – ellers nner
du informasjon om opplevelser,
overna ng etc. på www.tvedestrand.no
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Velkommen l Tvedestrand ! En idyllisk
sørlandsby som oser av sjarm med sine
unike nisjebu kker og koselige
spisesteder, sammen med de
tradisjonsrike an kvariatene og
bokhandlerne.

Tvedestrand

Gode Fiskeplasser
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Mens du er i Froland så forsøk gjerne
annet innlands ske e er abbor, gjedde og
brunørret
h ps://www.inatur.no/ ske
Du når Frolands del av Nidelva på et
kvarter med bil fra Arendal, og på 25
minu er fra Grimstad. Det er parkering for
bobil ved Froland Verk, re ved bredden
av Trevann hvor det er gode

Froland
fi
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Fra gammelt av svømte laks og sjøørret
rygg ved rygg gjennom Nidelva i Froland.
Store kalkingsprosjekter har lokket sken
lbake igjen, og fra 1. juli l 30. september
kan du ske sjøørret og laks i Nidelva.
h ps://lakseelver.no/nb/elver/nidelva

deg om å ske på dem. Fordypninger (badekar),
molbakke (der hvor vannet går fra grunt l dypt).
Områder og bukter med leopardbunn.
Undervannsskjær og stein. Ålegress. Trange sund og
kanaler. Samt odder og bukter er alle gode plasser
hvor sjøørreten oppholder seg. Det å kaste lfeldig
ut i havet er omtrent som om en jeger skulle skyte
inn i skogen og tro at han tre er noe, altså en
ganske bortkastet strategi. Bruk Gule Siders yfoto,
og polaroid briller for å nne standplassene l
ørreten før du begynner å ske. Mange av
standplassene sjøørreten foretrekker, er plasser som
gir god strøm og fart i sjøen på dspunktene
mellom devanns ski ene.
Har du mulighet l å legge opp ske den i forhold
l devannet, er de e absolu og foretrekke. Det
blir mer liv i vannet, og lokkemiddelet. Innløpet/
utløpet og lommer i trange passasjer hvor
devannet passer er bare et eksempel på plass som
sjøørreten kan stå helt s lle å få servert maten med
strømmen i sjøen. Sjøørreten er i llegg en god og
rask svømmer, og er o e i skikkelig jakt-modus når
devannet er som sterkest. Hvis det i llegg kla er
med alle de andre gode forutsetningene, er som
regel sket på si beste.
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2. Finn standplassene l sjøørreten og konsentrer

For mer info se www.arendal.com

Arendal
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I Arendal nner du alt du trenger for en ak v ferie.
Det kompakte bysentrum med Pollen og Tyholmen
byr på en rekke bu kker og overna ngs- kultur- og
spisesteder. Vekk fra sentrum kan du også overna e
eller spise på Tromøy, Hisøy eller på fastlandet. På
Agders største friområde Hove på Tromøya nner du
alt fra moderne glamping på Canvas l
overna ngsmulighet for store grupper i Hove leir.
I Vitensenteret i sentrum nner du Arendals
velkomstsenter for Raet nasjonalpark. Fra sentrum
går det ferger l øyene, og den legendariske turen
rundt Hisøya. Med ferge kommer du bl.a. l uthavna
Merdø, hvor det er gode teltmuligheter. Det nnes
også mulighet l å bes lle taxibåt eller leie sykler.
Bobilen nner du plass l på Nidelv Camping, i Hove
leir, på Arendal Herregård eller på den gamle
brannstasjonstomta i sentrum.
Vi anbefaler også en tur l Torungen fyr, hvor du kan
overna e i turis oreningens hy er. Vil du bryte opp
skeferien med noe mer landlig anbefaler vi sykling i
en av Norges råeste løypetraseer.

Canvas Hove

canvasnorway
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skeplasser

Sandaa
Mobil: +47 90 91 27 08
Web:
www.sandaa.no - Hytteutleie midt i
hjertet av Raet Nasjonalpark
E-post: marenbrinch@gmail.com
Adresse: Nedre Sandå 8, N-4812 Kongshavn

Sandaa Hytteutleie – sjøørreteldoradoet – i Raet nasjonalpark
Se ledige hytter på www.sandaa.no – eller ring +47 909 12 708
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De lyse rommene på Arendal Herregaard Spa & Resort
har designermøbler, luksuriøse senger og minibar. Noen
av rommene har balkong med utsikt over sjøen. Hotellet
er dekorert med verdens største malerisamling fra den
norske kunstneren Carl B. Hestman.
Spaet på Arendal Herregaard lbyr massasje, hudpleie
og kroppsbehandlinger. Hotellet har tropiske dusjer og et
hvileområde. Du nner også sesongåpne
utendørsbassenger på stedet.
Ak viteter som kajakkpadling, seiling og sketurer kan
ordnes e er avtale. De enda mer eventyrlystne kan
prøve seg på ellklatring, paintball eller havra ing.
I Arendal har vi ere gode ske guider som leies for hel
eller halv dag. Det er gode skemuligheter for Sjøørret i
nærheten, med tanke på både Hovekilen og
Sandumkilen, begge er inne gå avstand.

Arendal

Arendal
Herregård
Telefon +47 452 65 373
E-post oddgeir@sdas.no
Web www.sudrheimgruppen.no
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Denne herregården ligger på Tromøy, 200 meter fra
Spornesstranden ved Skagerrak, og har spa- lbud som et
tyrkisk dampbad og et boblebad. Rommene har
atskjerm-TV og gra s Wi-Fi. Arendal sentrum ligger 8
kilometer unna.
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3. Sjekk temperaturen i sjøen der du sker med
termometer, og på ne . Sjøørreten har en
trivselstemperatur på rundt 8-12 grader. Det vil
o e si at den er mest ak v og trekker mot de
områdene med varmest vann når det er veldig
kaldt, og mot de kjøligere områdene når det er
varmt. Trivsels temperatur betyr også at
sjøørreten vanligvis er mest ak v midt på dagen
når solen varmer opp vannet noe midt på
vinteren, mens om sommeren er den mest ak v
på na en. Vår og høst er o est mene rundt
soloppgang og solnedgang best. Tenk også li
på hvordan vinden står på eller i fra land. Den er
nemlig med på å y e vannmassene i
over aten slik at varmere/kaldere vann føres l
området der du er. Hvis det for eksempel er
veldig kaldt eller veldig varmt i vannet vil
fralandsvind være bra fordi da vil
over atevannet trekke bort slik at det kaldere/
varmere vannet fra dypet kommer opp og gjør
sket bedre. Under mer vanlige temperatur nær
ørretens trivselstemperatur kan steder med
pålandsvind være mest a rak ve ske områder.
Pålandsvind samler nemlig mange
næringssto er og by edyr der vinden og sjøen
tre er land, de e beny er selvfølgelig
sjøørreten seg av.

Tromøy
Budget Hotel

ti

tt

ti

16
fi

fi

Tromøy Budget Hotell har 18
nyoppusede modul rom med eget
dusj/toale , minikjøkken, Tv og
Wi . Gra s parkering. Hotellet
ligger på samme område som
Arendal Herregaard Spa & Resort,
med kort vei l gode
skemuligheter. Disse rommene
leies ut på selvhushold, men det er
mulig å avtale på forhånd, både
frokost og middag.

5. Velg lokkemiddel e er forhold og års d, eller e er hva du tror
sjøørreten mest sannsynlig spiser i den aktuelle perioden. Noen
ganger er sjøørreten altetende og store lokkemidler med sterk
farge fungerer best. Det er gjerne i periodene når det er knapphet
på mat, eller at sjøørreten skal feite seg opp e er vinteren. Andre
ganger er de mer selek ve og beiter nesten kun små reker, kreps,
sk og børstemark. Når det er over od av et by edyr er det vik g å
bruke lokkemidler som ligner mest mulig på disse i form, størrelse
og farge. Varier altså lokkemidlene i forhold l d og sted l du
nner ut hva sken spiser. Sjekk inni gapet på ørreten eller i
magesekken for å nne ut hva den spiser om nødvendig. O e kan
det være lurt å bruke innslag av sølv/ ash hvis det er overskyet,
eller metallfarger med mindre blink som gull/kobber når det er
solskinn. Generelt kan enn si at sterke farger av gult-grønt- rosaoransje samt hvi er farger som sker best når vannet er kald og
under 10 grader. Når vannet er varmere velger o e sjøørreten å ta
mer naturfarger som sort, brunt, oliven og blå .

ti

ft

ti

fi

tt

ft

tt

ti

tt

tt

ti

ti

fl

fi

fl

fi

fi

tt

ti

tt

fi

tt

ti

ti

fi

ti

17
ft

fi

fi

gheten e er vanntemperatur. Ha rolig inn-trekk /innsveiving når det er kaldt i vannet. Bruk høyt tempo når det er
varmt i vannet. I perioden mellom (vår/høst) gjelder det å prøve
seg frem og variere inn-trekk/inn-sveiving for å se hva som
fungerer den aktuelle dagen du sker. Husk også at du får
lokkemiddelet l å bevege seg slik at det ligner gangen på det du
imiterer i enden av snøret. En liten skeimitasjon (for eksempel
sluk –streamer) skal se ut som og bevege seg som en sk i vannet.
En reke går i små rykk, børstemark i bølgende bevegelse osv.
Uavhengig av vanntemperatur kan det være lurt å prøve seg frem
med ulike has gheter og bevegelser på lokkemidlene. Det hender
nemlig o e at uortodokse metoder lokker og får ørreten i hugghumør.

6. Husk all

Grimstad kommune er vertskap for
Sjøørret Sørlandet. En sjarmerende by
som byr på restauranter i michelinklassen, kultur, miljø og ak viteter.
Her nnes et vell av strender, holmer og
skjær som gir u ordrende skeplasser og
fantas ske opplevelser. Du kan gjerne bo
u skjærgården eller besøke en av våre
partnere:
Bie Appartement har bobilparkering,
leiligheter og hy er l disposisjon hele
året.
Hos Strand Hotel Fevik frekventerer
sjøørreten hele året og her holdes mange
av våre kurs.

Grimstad
Grimstad turistkontor
turistkontoret@grimstad.kommune.no
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post@bie.no
h p://www.bieapart.no/
Bie Apartment & Feriesenter AS
Arendalsveien 85,
4878 Grimstad
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Bie Apartment & Feriesenter ligger sentralt og
usjenert med få minu ers gange l Grimstad
sentrum. Vi har både moderne leiligheter/
feriehus og gjestehy er med 1-3 soveværelser,
camping-arealer og bobil-plasser. Vårt
svømmebasseng er et naturlig rekreasjonssted
for store og små om sommeren, og trampoliner
og mange lekeområder holder barna i ak vitet
hele dagen. Hos oss er det inne- og uteservering
med øl- og vinre gheter, og i sommersesongen
har vi i llegg enkel matservering. Med kort
avstand (25 min) l Kris ansand Dyrepark, og
mange andre severdigheter, ligger alt l re e for
o e opplevelser på Sørlandet!
Bie Apartment & Feriesenter er et prisguns g
alterna v l hotell for enkeltpersoner, lag og
foreninger, rmaer og barnefamilier.
Telefon:
37 04 03 96

Gode skeplasser
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Hotellet drives med et lidenskapelig engasjement
lpasset vår ds krav l velvære. og standard.
Hos oss kan du forvente deg service, s mulans og
et mangfold av opplevelser hvor du som gjest
står i sentrum. Stranden er også en av de beste
for Sjøørre iske .

Strand Hotel
Fevik
Strand Hotel Fevik · by Classic Norway Hotels
Nedre Hausland 80· 4870 Fevik
Tlf: + 47 37 25 00 00|Mob: + 47 96 01 09 67
www.strandhotelfevik.no
www.classicnorway.no
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Helt siden 1937 har Strand Hotel Fevik fremstå
som et ekso sk fristed i skjærgården. Hotellet har
ha en magisk ltrekningskra på mennesker fra
ern og nær, og ere kjente navn har gjestet
hotellet og bidra l spennende historier.
Forfa eren Roald Dahl var stamgjest i over 30 år,
sammen med sin Oscar-belønnede kone Patricia
Neal.

skeutstyr. Le e lokkemidler sker o est langt
bedre enn de tunge fordi de har en nere, og en mer
naturlig gange i sjøen. En klasse 6-7 utrustning på ue er
mer enn kra ig nok. For haspel skeren kan du egentlig
bruke samme utstyr som du bruker e er ørret i ferskvann,
eller gå opp li l en 9`fots stang med slukvekt i fra 7-28g.
Fisker du med ue, kan det også være lurt å variere
tykkelsen på spissen som bærer uen. En liten le ue bør
ha en ekstra tynn fortomsspiss for å gå naturlig å dansende i
vannet. Fisker du med store tunge uer kan det være ok å
gå noe opp på tykkelsen på fortomsspissen. Husk også at en
tynnere fortomsspiss gir en mer skarp ver kal neds gning
på uen enn en tykkere. Og bruk gjerne en åpen løkkeknute på uen hvis du ønsker mer liv og bevegelse i den.

8. Bruk mul lament snøre (superline/ reline).
Mul lament er tynt og uten strekk og bør all d være
førstevalget som hovedline på haspel ske. Den gir lengre
kast, bedre krokning og større følsomhet. Bruk de med lyse
farger som hvit, gul og grønn. De er nemlig minst synlige for
sken, fordi den nesten all d ser den i en vinkel under ifra
og oppover mot en lys over ate/himmel. Mul lament i
dimensjonene 0,15 l 0,19 er å anbefale. Flue skeren vil
o est ha en klar intermedier ueline som førstevalg. Av og
l vil likevel en synkeline være mer e ek v om vinteren, og
en yteline mer e ek v om sommeren, fordi du da kan
presentere uene dypere eller grunnere. Et vanlig WF-snøre
er å anbefale siden det gir mer problemfri ske enn et
klumpsnøre med tynn running/skyteline. En snørekurv er
uanse en god investering når det kommer l ue ske ved
kysten. Da slipper du problemene med at snøret henger seg
fast rundt stein eller tang.
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7. Bruk le

10. Beny nye og superskarpe kroker. Sørg for å
ski e ut gamle og brukte kroker l de moderne og
superskarpe variantene som nnes. Det er
overraskende lite kra du klarer å se e med
lslaget på stangen der ute sken biter. Du må
derfor sørge for at krokene er så gode at sken
nærmest klarer å kroke seg selv, eller med ganske
liten motstand. Flue skeren må også hele den
sjekke at kroken er 100%. Det er o e le å
ødelegge spissen ved bunnfast eller i bakslengen.
Tørk også uene og ueboksen når du kommer
hjem. Spissen på uene blir fort forringet om de
blir liggende i en fuk g ueboks. Det siste gjelder
særlig ved saltvanns ske.

Lillesand:
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9. Bruk uorocarbon som fortom. Fluorocarbon er
suverent som fortom mot lokkemiddelet enten du
bruker ue eller haspelutstyr. Fluorocarbon er
mindre synlig og mer slitesterkt enn vanlig monolament (sene). Dessuten kan du også binde
opphengere direkte på uorocarbon, det går ikke
særlig bra direkte på mul - lament. Fluorocarbon
i fra 0,22-0,30 mm er å anbefale. Fisker du bi e
små imitasjoner med uestang, kan det være
aktuelt å gå enda en tanke ned på tykkelsen enn
de e. Særlig hvis du tre er på blikks lle vann og
sky selek v ørret. Du kan bruke de vanlige
knutene på uorocarbon, bare vær nøye når du
trekker l knuten.

Lillesand er den «hvite byen ved havet». Her nner
du gode restauranter, skeutsalg, cafeer, hotell,
camping og ulike overna ngssteder. Tusenvis av
øyer gjør at Lillesand er hjertet i skjærgården. Her er
det et fantas sk ske hele året. Ikke bare for
sjøørret, men også for mange andre arter. Her holder
også skher.no l, samt ere av våre sjøørret guider.
Vi anbefaler deg å ta turen. Kanskje leie ei hy e på ei
øy, eller bli fraktet ut å ha skjærgården helt alene en
vinterdag.
Uanse er du hjertelig velkommen

Lillesand
www.lillesand.kommune.no
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11. Lær deg nye og moderne
metoder. Studer og bruk god d å
lære deg nye metoder og
teknikker for å lure sjøørreten.
Sjøørre iske har utviklet seg mye
de siste årene, og det er som
regel de skerne som klarer å
oms lle seg l å beherske ere
teknikker som også klarer å fange
mye sk uanse forhold.
Eksempler på slike teknikker kan
være ske med Bombarda-,
Texas- og Carolina-metoden,
so plas c, poppere og Gulp. Hør
på erfarne sjøørret skere, les på
ne , blogger og bøker om nye
teknikker som fanger sk.
Dessuten gjelder det å ske mye
og o e, hele året. Egne erfaringer
er nemlig det aller vik gste når
alt kommer l alt!
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12. Se ut all sk du selv ikke skal spise. Det å
«fylle fryseren» med sjøørret bidrar bare l at
du og alle andre får mindre å ske på senere. All
brun og tynn sk skal uanse se es lbake slik
at den får d l å feite seg opp og bli god
ma isk, eller slik at den får sjanse l å bringe
bestanden videre. Behandle sken skånsomt og
bruk gjerne hov med gummiert ne , fukt
hendene og begrens den sken er ute av vann.
Flere og ere har begynt å prak sere å se e ut
de største og o este skene også. De e er
svært bra siden ne opp disse store
eksemplarene har de største forutsetningene for
å bringe bestanden videre. Husk minstemål på
35cm og frednings soner.
Ski Sjøørre iske!
Med vennlig hilsen :
www.sjoorretsorlandet.no og
www.asgeiralvestad.com

Lillesand
Lillesand Hotel Norge
Strandgata 3
4790 Lillesand
Tlf 37270144
Mail: lillesand@hotelnorge.no
Web: www.hotelnorge.no
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skeguidene.no
Asgeir Alvestad: Allsidig sportsfisker
lokalisert i Lillesand. Guider og holder
foredrag i sjøørret, artsfiske, båt og
havfiske. Asgeir behersker de flest
teknikker og fisker hele året og kan lage
skreddersydd fiskeskoler for mindre eller
større grupper. Tlf: 90928757
Asgeir.Alvestad@purefishing.com
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David Mesics: David er en ivrig fluefisker,
og guider i Grimstad og omegn hele året.
Favoritten er sjøørret og innlands-ørret når
det er sesong for det. Han guider både
haspel, og fluefiskere mest i fra land.
Ønsker du å lære å binde fluer, kan også
David ta på seg slike oppdrag for mindre
eller større grupper. Tlf: 98437498 Mail:
David.mesics@fiskeguidene.no
Are Sagør: Tilbyr guidet turer i Grimstad og
Homborsund området. Spesialfelt er
sjøørret, gjedde og lett kystfiske. Behersker
flue og haspel/spinnfiske. Kan sette opp
kurs for mindre og større grupper som
ønsker introduksjon og hjelp til fiske etter
sjøørret eller gjedde. Disponerer båt, men
fisker mye fra flotte områder på land.
Telefon
40450014 are.sagor@fiskeguidene.no

Harald Nyland: Han har sjøørret,
ørret og laks som spesialfelt. Han er
en dyktig fluefisker og kan stille med
utstyr og opplæring hele året til
enkeltpersoner eller grupper. Harald
er forhandler av fiskeutstyr i butikken
Tommy Egra: Allsidig fisker og
Jakt & Friluft i Arendal, hvor de også
foredragsholder med stor kunnskap om de
organiserer foredrag og
fleste fiske-former. Kan ta på seg flere typer
fluekasterkurs. Harald kan også
guide og opplæringsoppdrag i sjø og
skaffe båt og stille i andre fiskeformer
ferskvann. Tommy har også flere
hvis ønskelig Tlf:
profesjonelle foredrag og fiskekurs som kan
95245853 harald@jaktogfriluft.no
passe større eller mindre grupper.
91734099 tommyegra@gmail.com
Johan Persson Friberg : Allsidig
fisker som gjør alt fra tørrfluefiske
Eric Bringsverd: Guider i Arendal og
etter ørret og laksefiske i ferskvann, til
Grimstadområdet. Spesialfelt Havabbor,
havfiske etter dypvannsarter. Fisker
Sjøørret, Abbor, Gjedde og lett kystfiske.
aller mest med båt innaskjærs.
Har moderne båt og utstyr til disposisjon.
Sjøørret og havabbor er spesialiteten,
Behersker flue og haspel/spinnfiske. Til
disposisjon året rundt. Eric kan også ta deg men behersker et bredt spekter av
metoder og arter. Alt avhengig av
med på nattfiske på de spennende
sesong og forhold. Johan benytter
områdene rundt Tromøy. Tlf 90140884
stort sett båt, og har en spesialrigget
mail: bringy90@gmail.com
såkalt «bass boat».
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Han har selvsagt
også alt av utstyr,
både til hav, haspel- og fluefiske og
tilpasser dagen etter dine ønsker. Tlf:
92850080 johanfribergxi@hotmail.com

Kontakt fiskeguidene.no
for mer info og booking

Sjøørret Sørlandet arbeider med å
utvikle naturbaserte opplevelser i et
naturlig og balansert perspektiv.
Samme med kommunene,
Havforskningen, UIA, fylke og stat,
arbeider vi for at forvaltningen av
våre bekker og vannveier skal få
økt fokus og bli best mulig. Vi vil
hvert år rehabilitere minimum 2
bekkeløp i hver av de 5
kommunene..
Mer enn 10 ulike næringsdrivende
innen reiselivet har gått sammen for
å utvikle bærekraftig virksomheter i
forhold til ske og opplevelser.
Dette for i større grad å kunne
oppnå en helårlig virksomhet og
etterhvert være et godt tilbud til
aktive skeinteressert fra hele
Europa.
«Adopter en bekk» er vårt prosjekt,
der vi sammen med skoler og
frivillige har utviklet program for
rehabilitering. For skolene, bruke
bekken som undervisning og
opplæring. For frivilligheten tilbyr vi
interesserte et meningsfylt og svært
viktig arbeid som vil bidra til å
skape reise- og skeglede for
fremtiden
fi
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Vi vil i løpet av 2021 og 2022 tilby mange spennende opplevelser,
kurs og seminarer i regi av Sjøørret Sørlandet. Kursene vil foregå i
hele vår region og i samarbeide med opplevelses og
overnattingsbedrifter fra Lillesand til Tvedestrand.
Om du følger med på nett og facebook-sider, vil vi der formidle
mer av de kommende arrangementene.
Allerede fra i sommer har vi avholdt kurs i sjøørret ske. Du kan
også leie guider og sikre deg gode fangster. Utover høsten vil vi
tilby kurs i å ske med uestang, kurs i å binde uer, Spa- og
skeweekend, skefestival, by ske, skekonkurranser og ikke
minst vil vi arrangerer et større sjøørretseminar i 2021.
Sammen vil vi tilby kurs i bekkeforvaltning og kurs i el- ske. Vi
har iverksatt prosjektet «adopter en bekk». Der over 500
barneskoleelever bidrar til å forvalte bekken våre bedre og sørge
for ere sk og bedret biologisk mangfold.
Vi ønsker oss på sikt, mange frivillige som kan tenke seg å bidra
sammen med oss, for å få en enda bedre bestand av sjøørret
langs kysten vår.
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2021-2022 Kurs og
aktiviteter
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Lykke til og
«skitt ske»!

