
 

 
 
 

 
 
Grimevann Fiskelag er en sammenslutning av de 15 
grunneierne i Vestre Moland som eier Stigselvvassdraget 
med Østre Grimevann og Vestre Grimevann. Siden 1955, 
har gårdbrukerne ved Grimevannene solgt fiskekort og 
drevet kulturtiltak for å gjøre fiske i Grimevannene 
tilgjengelig for allmennheten og for å motvirke skadene 
fra den sure nedbøren. Grimevann Fiskelag driver fortsatt 
et omfattende arbeid for å bedre vilkårene for både fisk 
og fiskere: 
• rensking av gytebekker 
• restaurering av vassdragsløp 
• restaurering av stemmer 
• kalking av tilførselsbekker om fører surt vann 
• kalking av gytestrender (røyr) 
• fullkalking av Østre og Vestre Grimevann med tilskudd fra 

Fylkesmannens miljøvernavdeling 
• utsetting av stedegen fisk i områder med svak fiskestamme 
• kontinuerlig prøvetaking og overvåking av vannkvalitet 
• salg av fiskekort 
• fiskeoppsyn 
• skogbrannvakt 
• informasjonsarbeid 
• planarbeid ved utarbeidelsen av Vassdragsplan for 

Stigselvvassdraget 
• kulturhistorisk arbeid med utgivelse av bok og kart om 

Stigselvvassdraget 
• flerbruksplan for friluftsliv i Bukilen 
• tilrettelagte fiskeplasser for bevegelseshemmede i Vestre 

Grimevann og i Kaldvellelva 
• skoletjeneste for videregående skole - tilrettelagt 

undervisning i friluftsliv 
• skoletjeneste for Lillesandsskolene - friluftsliv  
 
Arbeidet foregår kontinuerlig blant grunneiere og andre 
ildsjeler. Fiskelaget mottar støtte fra Fylkesmannen i 
Aust-Agder til kalkingstiltakene i vassdraget. Alle 

inntektene fra fiskekortslaget har hittil vært benyttet til å 
gjennomføre Fiskelagets aktiviteter, siden ingen 
grunneiere har ønsket å hente ut inntekter fra lagets 
virksomhet.  
  

STIGSELVVASSDRAGET 
Østre Grimevann og Vestre Grimevann er en del av 
Sigselvvassdraget:, som strekker seg over ca 4 mil fra 
Rislåknuten i Birkenes kommune til utløpet ved Kaldvell i 
Lillesand kommune. Nedbørsfeltets areal er om lag 75 
km2. Vestre Grimevann ligger 43,63 meter over havet 
med største dybde på 56 m. Østre Grimevann ligger om 
lag like høyt, 43,61 meter over havet med største dybde 
på hele 105 m. 

 
KULTURLANDSKAPET 

Landhevningen har etter istiden løftet området - som en 
gang lå under havet - til ca 43 meter over havflaten i dag. 
Funn av flintgjenstander fører bosetningen tilbake til 
steinalderen. På Grimenes ligger det en gravplass fra 
folkevandringstiden. I vikingtiden var Grimevannene en 
viktig ferdselsvei. Klebersteinsbruddet på Vatne og 
gravhauger på Grimenes vitner om aktivitet. Etter 
svartedauden ble gårdene igjen ryddet. Flere av dem har 
vært i familienes eie i over 400 år. Kulturlandskapet 
bærer preg av en bærekraftig og langsiktig forvaltning. 
Området er i dag lite skjemmet av skogsdrift med 
hogstmaskiner, sprøyting av ungskog, store 
skogsbilveianlegg eller utbygging. På brukene rundt 
Grimevannene bor det for tiden ca 35 mennesker. 
 

VERN 
Områdene omkring Grimevannene er strengt klausulert 
gjennom flere store offentlige inngrep: 
1974 Klausulering som drikkevannskilde for Lillesand 

kommune 
1993  Vassdraget vernes ved kongelig resolusjon 
1993  Olashei naturreservat opprettes ved kongelig 

resolusjon 
1995 Vassdragsplan for Stigselvvassdraget 

  
DRIKKEVANN / BADING 

Grimevannene er drikkevann for Lillesand kommune. 
Derfor er det lagt restriksjoner på utbygging og på 
turisme. Enkeltpersoner kan allikevel fritt benytte området 
til ordinært friluftsliv. Det er ingen restriksjoner mot 
bading for privatpersoner, mens bading i organiserte 
former er ikke tillatt. 
    

OVERNATTING 
Det er tillatt å overnatte ute inntil to netter på samme 
sted. Husk at telt og presenninger skal rigges ned, og 
søppelet tas med hjem. Organiserte grupper som vil 
overnatte må ha grunneiers tillatelse. 
 

BÅL OG SKOGBRANN 
All bruk av ild er forbudt ved lov i tiden  

15. april til 15. september 
uten tillatelse fra brannmester og fra grunneier.  

Det har vært flere større skogbranner ved Grimevannene. 
Flere hundre dekar skog er ødelagt. For noen år tilbake 
ble en verdifull tømmerbygning fra 17-hundretallet 
totalskadet på grunn av en skogbrann. Skogbrannen 
stammet fra et kaffebål. Det skal svært lite til. En hyggelig 
kveld er det lett å glemme at en liten gnist fra bålet kan 

drive flere hundre meter før den daler ned igjen. Det 
eneste som ikke avgir slike gnister er grillbriketter. Det er 
ikke mulig for Oppsynet eller grunneierne å ha et 
tilstrekkelig godt vakthold mot bålbrenning. Vi ber derfor 
publikum, og særlig dere som fisker, om å hjelpe oss. 
Dersom du observerer bål i forbudstiden, så si fra på 
stedet, eller meld fra til brannvesenet eller politiet. 
 

FISKEKORT 
Hver person som fisker må ha eget fiskekort. 
Også barn under 18 år skal ha sitt eget gratiskort.  
 
• Sesongkort  kr 100 
• Dagskort   kr 50 
• Barnekort  gratis 
 
Dersom fiskekortet skal benyttes i Kaldvellelva, må 
tilleggsavgift til Staten for sjøørret være betalt. 
 
Utsalgssteder: 
• Ole Olsen jernvarer, Lillesand 
• HydroTexaco, Lillesand 
• Centrum Video, Birkeland 
• Gårdene ved Grimevannene 

 
REDSKAP 

Fiskekort gir rett til å drive tradisjonelt stangfiske 
med krok, sluk, spinner og flue.  

Det er ikke tillatt å benytte redskap som for eksempel 
garn, ruser, not, bakke, osv,  

eller tekniske hjelpemidler som for eksempel 
kunstig lys, ekkolodd, dypvannsrigg, osv. 

 
GYLDIGHETSOMRÅDE 

Fiskekortet gjelder hele Stigselvvassdraget innen 
Lillesand kommunes grenser, med unntak av Østre 
Fjellvann og fisketrappen på Kaldvell. 

Vennligst unngå å fiske ved innmark og nærmere 
bebodd bebyggelse enn 150m. 

Det er ikke er tillatt, i.flg. Friluftsloven 
 

FISKE I KALDVELLELVA 
I Kaldvellelva nedenfor Sliperifossen går det opp sjøørret. 
For å fiske her må tilleggsavgift til Staten for sjøørretfiske 
være betalt. 
Nedenfor Sliperifossen er det kun tillatt å fiske i den 
perioden: 

15. mai til 30. september 
Alt fiske er forbudt i samme område fra 1. oktober til 14. mai. 

 
FISKESLAG 

Det er i alt syv fiskeslag i Grimevannene; aure (ørret), 
skjebbe (abbor), røyr (røye), bekkerøye, lagesild, ål og 
stingsild. I tillegg går det opp sjøørret i Kaldvellelva. 

 
SPREDNING AV FISKESYKDOMMER  

OG FREMMEDE FISKEARTER 
Det er forbudt ved lov å bruke levende agn eller sette ut 
fisk fra andre vann. Kast ikke innmat fra fisk ut i vannet. 
Grav det ned på land så ikke innvollsnyltere sprer seg. 
Vær nøye med rengjøring av fiskeredskap, kano o.l. som 
har vært brukt i andre vann, så ikke du overfører 
smittsomme sykdommer. 

BÅT 
I følge Friluftsloven er det kun tillatt å bruke båt med 
motor til drift av eiendommene. Foruten grunneierne, er 
det bare fiskeoppsynet som har anledning til å bruke 
motorbåt. Ingen vann i vassdraget (medregnet den delen 
av Østre Grimevann som ikke er vannverksklausulert) er 
større enn minstegrensen for motorisert ferdsel på 2 km2. 
Merk at forbudet mot bruk av påhengsmotor også gjelder 

elektrisk motor 
 
Båter eller kanoer som blir henlagt ved Grimevann blir 
hentet uten nærmere varsel og levert som hittegods. Tar 
du derimot kanoen/båten med deg hjem igjen, er du 
hjertelig velkommen til å fiske fra den. 
 

OPPSYN 
Tre til fem personer står for oppsyn med fiskekort og 
redskapsbruk gjennom året. Oppsynsmennene er 
legitimert. Vennligst vis frem fiskekort og kvittering for 
fiskeavgift på forespørsel fra oppsynet. Kaldvellelva har i 
tillegg eget statlig oppsyn. 

 
VÆR VARSOM 

Den økte ferdselen i Grimevannene er ikke gunstig for 
fugle- og dyrelivet. Storlomen er borte for flere år siden 
fra Vestre Grimevann. Strandsvalene er sjeldne. Beveren 
har flyttet bort fra de mest trafikkerte områdene. Vær 
gjerne stille og nyt selv stillheten. Meld fra om motorbåter 
og løshunder. 
 

TIPS  
Vi anbefaler mark på krok, små sluker og små spinnere 
(3g) og flue. Fisken biter best ved solnedgang. 
 

 
 

SKITT FISKE !!! 
Hilsen Gunn Borgersen og Oddbjørn Thingsbæk, Signe og Jens 
Thingsbæk, Gunn Neset og Gunnar Pedersen, Lillian og Per Tollef 
Knudsen, Else Marie Wergeland Frank, Elisabeth Ording og Anders 
Grimenes, Kristin Meinich Knutssøn og Arne Auen Grimenes, Jan 
Einar Vennesland, Vibeke Carlsen og Nils Stian Unander, Anna Margit 
og Tom Storemyr, Per Mollatt, Kommuneskogen ved Camilla Espedalen 
og Jon Unander, Fjelland sameie ved Aanon Grimnes, Bente og Dagfinn 
Grimenæs, Magnus Heldal og Geir Sørensen. 
 
Besøk oss på www.grimenes.no/grimevann/fiskelag 
Her finner du mer informasjon, blant annet om 
vannkvalitesmålingene. 
 
Spørsmål kan rettes til styret i Grimevann fiskelag ved leder 
Anders Grimenes, Øvre Grimenes, 4790 Lillesand. 

Vestre Moland, april 2006. 

ønsker velkommen til  
Vestre og Østre Grimevann  

og Kaldvellelva 
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