
Laksefiske i Bjerkreimselva 
gjennom 500 år

*

Laksefisket i Bjerkreimsvassdraget har røtter langt tilbake i tid. Vi kan følge det helt 
tilbake til begynnelsen av 1500-tallet gjennom skriftlig materiale, men fisket har helt 

sikkert blitt utøvet mange hundre år før den tid.
Det er slett ikke umulig at fisket har blitt utøvet så langt tilbake som til da 

veidemannen vandret omkring på jakt og fangst.
Når en ser fiskens oppgang i elva, hvordan den spretter i Fotlandsfossen og dens 
trang til å komme opp i vassdraget, kan en lett tenke seg svært enkle hjelpemidler 

som skulle til for å fange den. Vi kjenner til at det er blitt nyttet mange slags 
fangstinnretninger i og under fossen.

*

1500
Før 1500-tallet vet vi lite og ingenting om laksefisket i Bjerkreimselva og dets betydning. Det har 
nok først og fremst vært drevet til eige forbruk, og sikkert et visst overskudd til varebytte. Men vi 
må regne med at fisket i flere hundre år før denne tiden har vært utnyttet gjennom 
fangstinnretninger i Fotlandsfossen. Vi vet blant annet at laksefisket i Suldalslågen skapte store 
stridigheter omkring 1300. Det viser en rekke dokumenter fra 1283 og utetter til 1322. Stridighetene 
gjaldt mellom suldalsbøndene og de grunneierne som hadde fiskerettigheter ved nedre Suldalslågen; 
domkapitelet i Stavanger, Halsøy kloster, soknepresten i Sand og Hesby-ætten. Grunneierne nederst 
ved elva fisket med kjerr og korger utenfor landet sitt, og suldølene mente at dette fisket hindret 
laksen i å gå fritt nok opp i deres del av elva. Mer enn en gang tok de saken i egen hånd og brøt ned 
«veideveler» nede ved elva. Tilsvarende tumulter fant også senere sted i Bjerkreimselva.

1521
Orm Årstad, Egersund og Omund Kløgetvedt, Bjerkreim skatter 10 og ½ lodd sølv for Fotland. 
Dette er de eldste eiere av Fotlandsfossens laksefiske som finnes i skriftlige kilder.

1544
Det har nå funnet sted stridigheter om laksens oppgang i Bjerkreimselva mellom laksefiskets eiere 
og Bjerkreimselvas oppsittere. Det forteller den eldste dom som kjennes til vedrørende laksefisket i 
Bjerkreimsvassdraget. Denne dommen nevnes senere sammen med dom av 1546.



1546
Stridighetene fortsetter tydeligvis, siden det foreligger ny dom. Denne dom og dom av 1544 ble 
avsagt om at Fotlands eier skulle holde midtstrømmen i elva ovenfor fossen ryddig, slik at fisken 
kunne gå like så vel til fjells som til fjæra. Hvis ikke det ble gjort, så kunne fjellmannen 
(bjerkreimsbuen) selv rydde. Hva som har foregått, og hva som ble grunnlaget for domsslutningen, 
vet vi ikke, men det er åpenbart at Fotlands eiere med sine fiskeinnretninger har hindret laksens 
oppgang. Dommen forteller oss også at bjerkreimsbuene allerede den gang har hatt interesser i 
fikset oppover elva ovenfor Fotlandsfossen.

1555
Biskop Olaus Magnus skriver følgende om laksen: «Dens kjøtt er rødt, og det er visserligen godt og 
velsmakende, men man får svært fort nok av det, når man umettelig eter det ferskt. Men om det 
innsaltes, blir det mer etterspurt, hvordan det så behandlet oppkjøpes til høy pris i store mengder og 
fraktes til øvre Tyskland.» Kanske bjerkreimslaksen var gjenstand for eksport? Vi vet ikke.

1563
Den neste eier av Fotlandsfossens laksefiske som nevnes. Er Bjørn Ivesdal, Bjerkreim, som betalte 
skatt med en fjerding laks.

1565
Bjerkreimsbuene har nå selv ryddet i elva ved å fjerne løse steiner og stokker i Fotlandsfossen, som 
de hadde lov til ifølge dom av 1544/1546. Men de har ikke nøyd seg med det. De har i tillegg «brutt 
og brent fjellet». (Før kruttet ble brukt til sivilt formål, sprengte man stein ved å helle vann på 
steinen som i forveien var opphetet). Dermed har de kommet i skade for å ødelegge både 
kjerrstedene og kvernstedene til fotlandsmennene. Vannet har nok tatt et nytt løp. Fra København 
gikk den nå ut påbud om at de måtte utbedre skadene de hadde gjort, og sørge for at 
fotlandsmennene kunne fiske som før.

1578
Vi får vite at lensherren Erik Rosenkrats, Stavanger, har fått tak i en del av laksefisket på Fotland.

1590
Forfatter og prest Peder Claussøn Friis (1545-1614) skrev at når laksen kommer tilbake fra havet 
for å øke slekten, så oppsøkte den den strømmen, og det stedet der den var født. Dette beviste han 
ved at Lyngdals-, Audnedals-, Torrisdals- og Toppdals-laksene hadde hver sin «skikk» (type), slik at 
de kunne kjennes fra hverandre.

1617
Nå har mesteparten av laksefisket i Fotland blitt solgt ut til forskjellige bønder i Bjerkreim og 
Egersund. Arvingene etter Erik Rosenkrans sitter med henimot 1/3 del av fikset.

1623
Det opplyses at arvingene etter Erik Rosenkrans har mest eiendom av alle på Fotland.

1625
Det ble foretatt en besiktelse angående beskaffenheten i elva ved Fotland.

1629
Dommene fra 1544 og 1546 ble forkynt på fjerdingtinget på Slettebø. Det viser at det fremdeles har 



funnet sted stridigheter omkring laksefisket mellom eierne på Fotland og bønder i Bjerkreim.

1642
Skattene er nå blitt så store på laksefisket i Fotland at bøndene ikke klarer å sitte med det, men 
selger en stor del til borgermesteren i Stavanger, Severin Pedersen Godtzen. Oppkjøpet har skjedd 
flere år frem til nå.

1643
Det synes å være kommet ut et rykte om at borgermester Pedersen hadde fått tak i Fotland på en 
ufin måte. Derfor tilbyr han Fotlandsgodset til salgs til hvem som helst som har interesse for det. Til 
samme beløp som han selv har gitt. Men ingen var villig til å kjøpe.

1650
«Sportsfiskernes Åpostel» Izaak Walton (1593-1683) forteller hvordan man har bundet bånd til 
halen på lakseunger og fanget dem igjen på samme sted hvor de ble merket etter at de hadde vært i 
havet og vokst seg store.

1661
Kongelig skjøte til velb. Giedder på en del gods i Stavanger Amt, hvori Fotland også finnes innført.

1666
Nå har samme fatale hendelse skjedd som for 100 år siden. Vi får høre hvordan i alt 30 
bjerkreimsbuer, hvorav 4 fra Bjerkreim, 2 fra Søre-Tengedal, 3 fra Nordre-Tengesdal, 3 fra 
Vinningland, 2 fra Apeland, 1 fra Fjermedal, 2 fra Røysland, 2 fra Gjedrem, 1 fra Holmen, 2 fra 
Vikeså, 3 fra Vikesdal, 1 fra Spødervold, 2 fra Hegelstad, 1 fra Hetland og 1 fra Malmei (de to siste 
var vel med bare for moroa si skyld), den l4. Juli og 4. august, har fra Fotlands land brutt med de 
store steinene som helt fra verdens begynnelse har ligget uti osen, og kastet dem ut i hølen, og på 
denne måten skadet fisket for Fotlands eiere. Saken ble avgjort i lagtinget i Stavanger, der de ble 
dømt til å gjøre fisket like godt for Fotlands eiere som før. Hvis ikke skulle de måtte overta Fotland 
for samme pris som eierne hadde betalt. For den skaden som de hadde påført eierne av fisket, og 
inntil fisket igjen ble opprettet, skulle de betale erstattning, nærmere fastsatt av sorenskriveren og 
hans meddommere. I tillegg kom omkostningene på hele 50 riksdaler, og til sist en bot til kongen på 
1 mark sølv, eller ½ riksdaler. De har nok gjort opp for seg, for siden hører vi ikke mer om dette.

1673
Oberst Hans Jacobsen Skiøt får skjøte på godt og vel halve Fotland (landskyld: 3 og ¾ tønner laks).

1685
Omkring dette året ble halve gården Fotland lagt øde, da leilending Nils Nilsen på grunn av armod 
og elendighet måtte gå fra den. 20 år deretter meldes det at det på denne halve gården ikke finnes 
hus, unntatt en gammel røkstue (årestue), en gammel sengebu og et eldhus som står til nedfalls.

1687
Landloven med bestemmelser om å holde åpen en renne for laksen mellom de faststående redskaper 
kom, men den grep ellers ikke inn i fisket.

1695
På slutten av 1600-tallet er det mindre interesse i laksefisket. Leilendingene som bruker gården 
Fotland, betaler bare skattene uten å betale noe til eieren. Major Iver Mogensen som eiet halve 



gården, innfant seg sjelden.

1704
I dette året ble det umåtelig stor vannføring i elva som medførte at et «stort fjell» falt ut og hindret 
vannets løp til laksefisket på Fotland. Men det hindret nok også laksens oppgang og gyting i elva, 
for etter 5-6 år var laksefisket blitt særdeles dårlig.

1708
Fotlandgården kjøpes nå (92%) av Bent Bergstæd fra Christiania (Oslo) og medinteressent Jon 
Christophersen med 5-1/2 tønne laks i landskyld. De har neppe hatt den nødvendige lokalkjennskap 
til fiskets beskaffenhet. Det ble ingen gullgruve for dem, det skal vi se senere. Resten av gården 
(8%) har Kjedel Nilsen Fotland med ½ tønne laks landskyld.

1708
Vinteren 1708/1709 ble en stor stein frostsprengt løs og falt ut nedenfor kjerret av berget, og ned i 
elva. Dette hindret stedet til en fiskeruse som etter gammel sedvane ble satt nedenfor berget. Det 
syntes liksom umulig å få noe laks i fisket. Den kommer også opp til fossen seint på året «da den er 
ganske utmagret og i ringe pris». Fisket ble nå år for år stadig verre og verre.

1709
Eierne av Fotland ber om skattenedsettelser. Retten som ble holdt, henstiller til kongen om at 
skattene nedsettes til 1/3 part av tidligere. Om det ble nedsettelser melder tingboka ikke noe om.

1714
Den 26.november fredlyste eierne av Eie, Havsø, Tengs, Tengsareid og Fotland sitt laksefiske. Da 
var laksefisket så dårlig at det ikke på noen måte svarte til skattebyrden. De kunne like så godt gi 
det helt opp.

1745
Amtmann Bendix de Fine skriver: «Tengs Elv, som har sitt udløb af Birchrims Aaen, sin 
opprinnelse har den af ferske Søer og Bekke, dog af kort distance, deri Fiskes og lax.» Det må alså 
ha foregått litt laksefiske nedenfor Fotlandsfossen på denne tiden.

1830
Nå er det ro om laksefisket. Det ble fredet i 1714 og fram til nå (116 år) finnes det ihverfall ingen 
saker i tingbøkene om laksefisket på Fotland eller i Bjerkreimselva.

1836
Britiske sportsfiskere bedriver sportsfiske i Alta (fluefiske med stang), men det regnes mest som 
enkle tilfeller.

1848
Den første laksefredningslov med sesongfredning og helgefredning for å lette oppgangen i elvene 
ble innført.

1852
Engelskmannen G.M.W. Atkingson foretar en reise til Norge, og tegner blant annet fangstinnretning 
i Fotlandsfossen.



1855
Fra 1850-årene begynte britene å drive sportsfiske regelmessig her i landet.

1860
Stortinge bevilget et mindre beløp for å oppmuntre til forsøk med bygging av laksetrapper.

1862
Fra dette året tok norsk eksport av laks til England seg opp. Engelskmennene satte inn 
hurtigseilende fartøy og hentet laksen i fersk eller iset tilstand.

1873
Det første mislykkede forsøket på lakseklekkeri ble gjort i Figgjo.

1878
Arbeidet med jernbanebrua over Launessundet blir fullført. Sundets midtparti er utfylt, hvorved 
laksens løp blir forandret. Ved anlegget av brua er bassenget overfor blitt til et ferskvannsbasseng. 
Ferskvannet forskyves til Launes, og laksen stopper nå opp her en stund for å venne seg til 
ferskvannet og dermed får andre folk bedre adgang til fisket ved kastenot enn før, og eierne av elva 
lider tap. Dette medførte rettsak fra Fotlands oppsittere mot Staten for forringelse av sitt laksefiske.

1880
Den nye laksetrappa i Åna-Sira ble åpnet, og var den største og teknisk mest kompliserte som ble 
bygget på 1800-tallet.

1882
Lakseklekkeri ble bygget i Åna-Sira. Nytt klekkeri satt i drift i 1886, som lenge var det ledende 
utklekkingsanlegget i Norge.

1888
Egersund Fiskeriselskab leier alle fiskerettigheter på Fotland (i elva og Fotlandsvatnet) for et 
tidsrom av 30 år. Hensikten er å leie ut fiskerettigheter i hele Bjerkreimsvassdraget til engelske 
sportsfiskere. Siden ble tilsvarende leieravtaler inngått med øvrige elveeiere oppover vassdraget.

1890
Egersund Fiskeriselskab inngår avtale med oppsitterne på Fotland om å kunne foreta 
sprengningsarbeid og opprydding, for å anlegge en laksetrapp forbi fossen

1892
Ved kgl.res. ble det nå forbudt å bruke kastenot i Launessundet i 4 dager i uka.

1893
Egersund Fiskeriselskab har brukt opp hele sin kapital til dekning av de løpende årlige utgifter, 
oppføring av bygninger m.v. og selskapet må oppløses. En del av deltakerne i selskapet stifter ett 
nytt selskap; A/S Egersund Fiskeriselskab, og overtar alle rettighetene. Leieavtalen 30 år med 
oppsitterne på Fotland ble utvidet med 10 år, altså i det hele 40 år regnet fra 1888.



1897
Dette året rapporterer Fiskestyret for Jæren og Dalane om at mye laks kom opp i elva, da 
vannstanden var stor hele sommeren. Eksempelvis ble det i den øvre del av elva, i september 
måned, i løpet av to timer fisket opp 11 lakser og svidder på en stang. Og videre at det i den nedre 
del av elva på en dag ble fisket omkring 30 stk på en stang.

1899
I kontrakten av 1888 hadde Fotlands eiere selv rett å fiske 36 kilo svidder, i 1893 utvidet til 72 kilo. 
Fra nå av skal dette inngå som en del av leiepengene.

1902
A/S Egersund Fiskeriselskab får etterhvert økonomiske problemer. Derfor får selskapet lov til å 
drive fangst i den anlagte laksetrappa i så stor utstrekning som nødvendig for å dekke dets årlige 
utgifter.

1905
A/S Egersund Fiskeriselskab har nå sagt opp alle rettigheter i Fotlandsfossen og i elva ovenfor. 
Samme år ble det ved kgl. res. inntil videre forbudt å fiske i Fotlandsfossen med faststående 
redskaper fra torsdag kl. 18 til mandag kl. 18. Det innføres ny lakselov i Norge fra dette året.

1906
Oppsitterne på Fotland overtar eiendomsretten til den anlagte laksetrappen i henhold til kontrakt av 
1890. De fortsetter så med trappefisket som utelukkende var innvilget A/S Eigersund Fiskeriselskab 
i 1902, for da å redde selskapets økonomi. Dette kan ikke sees å ha blitt protestert på fra de øvrige 
elveeierne i Bjerkreimsvassdraget. «Den som tier samtykker.»

1911
Fiskeristyret for Jæren og Dalane skriver i sin protokoll: «Tilgangen til lax paa Tengs-
Bjerkreimselven har vært noget nedadgående i de siste 10 år.»

1923
Grosserer Peder P. Næsheim og kjøpmann Erik Holgersen starter yngelutsetting i elva.

1924
Det innføres fredningsbestemmelser i Launessundet og Fotlandsfossen fra torsdag kl. 18 til mandag 
kl. 18. Fiske med stang og håndsnøre tillates bare i tidsrommet fra 14. mars til 20. september for 
hele vassdraget.

1925
Utsetting av yngel i Bjerkreimsvassdraget begynner for alvor fra nå av med 15 til 20 000 yngel fra 
klekkeriet på Grude, og fortsetter en del år fremover.

1926
Fiskeristyret for Jæren og Dalane protokollfører at Bjerkreimselva fra Fotland og oppover har 
fremdeles ubetydelig fiske.

1929
Det merkes nå etterhvert at den utsatte yngelen begynner å komme tilbake som voksen fisk.



1930
Det innføres ny lov i Norge om laks og sjøørretfiskeriene.

1934
Det ble anlagte en stamlaksrenne ved Fotlandsfossen, og samtidig ble det bygget et forsøksklekkeri.

1935
Stamlaksrennen blir utvidet og forsterket

1937
Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskeforening bygger nytt klekkeri ved Fotlandsfossen med 
kapasitet 300 000 yngel pr. år. Dette er i drift de fleste år inntil 1949. Under krigen var driften delvis 
lagt ned.

1948
Etter samtale med ordfører Martin Veen og disponent Håkon C. Nilsen, Ålgård, om laksefisket i 
Bjerkreimsvassdraget, valgte herredstyret 3 mann til å arbeide med denne saken. De valgte var Alf 
Vikså, Tollef B. Ivesdal og Julius Tengesdal.

1950
Den 25.februar var det på Vikeså møtt frem 25 elveeiere, som således stiftet Bjerkreim 
Elveeigarlag. Som medlemmer av styret valgtes Julius Tengesdal, Albert Gjedrem, Alf Vikeså, Olai 
Vedelden og Martin Malmei. Det ble inngått kontrakt med Klaus og Omund Fotland om 5 års leige 
av deres fiskerett til dypp-, trappe- og kjerrfiske i Fotlandsfossen. Formålet var at laksen skulle 
komme opp i elva, og at laksebestanden dermed skulle bli større.

1951
Det ble fastsatt forbud mot bruk av kastenot og drivgarn til fiske av laks og sjøørret overfor 
Fotlandsfossen så langt laks går i vassdraget.

1952
Fiskeribiolog Sven Sømme, Oslo, foretar befaring i Bjerkreimselva, og konkluderer med at det 
neppe finnes mange norske elver med bedre fiskehøler og gyteforhold. Men det bør bygges ny 
laksetrapp.

1953
Interkommunalt Vannverk (IV) legger planer om å overføre supplementvann fra 
Bjerkreimsvassdraget til Figgjoelva.

1955
Kontakten med Klaus og Omund Fotland forlenges med nye 5 år. Laksen er på god veg tilbake i 
vassdraget. Undersøkelser viser gyting i hele Skjævelandsåna og i hovedvassdraget ved Brådli.

1957
Det utarbeides forslag og tegninger på ny trapp som skal erstatte den gamle på samme stedet.

1960
Ny kontraktsperiode med Klaus og Omund Fotland for ytterligere 5 år.



1961
Nye og reviderte planer for laksetrapp som skal gå fra Spinnerihølen og opp. Dermed kan den 
gamle trappa opprustes og beholdes.

1963
Høyesterett fastslår at det er grunneierne som har enerett til alt fiske etter laks og sjøørret i 
Tengsvågen.

1964
Det innføres ny lov om laksefisket og innlandsfisket i Norge. Denne er fremdeles (2010) gjeldende.

1965
Kontraktsperioden med Klaus og Omund Fotland går ut, og de opptar igjen sitt fiske i 
Fotlandsfossen, dvs. dypp- og trappefisket.

1967
Bjerkreim Elveeigerlag ble oppdelt i 4 soner med et styre for hver sone. Styreformannen for hver 
sone utgjør styret for Bjerkreim Elveeigerlag. Sonene er; 1 Tengesdal, 2 Apeland/Vinningland, 3 
Bjerkreim/Gjedrem, 4 Svelavann.

1968
Fredningsbestemmelser i Tengs-Bjerkreimsvassdraget; Fra 1.mai 1968 til 30.april 1974 er alt fiske, 
untatt med stang og håndsnøre, forbudt så langt laks og sjøørret går opp i vassdraget.

1970
Funn av de første døde laks tyder på forsuring av vassdraget.

1971
Det foreligger nå planer og tegninger for ny trapp som skal gå i tunnel på Tengsareidsiden.

1973
Det ble holdt skjønn over skader vedr. Interkommunalt Vannverk (IV), Stavanger, sine planer om å 
nytte vann fra Bjerkreimsvassdraget til drikkevann. De enkeltvise elveeiere fikk ingen erstatning.

1974
Overskjønn vedr. IV, Stavanger, resulterte i samlet erstatning til Bjerkreim Elveeigerlag på 
kr.175 000,-. Beløpet gav grunneierne som tilskudd til ny laksetrapp i Fotlandsfossen.

1976
Det blir bygget ny laksetrapp i Fotlandsfossen. Trappa føres opp fra Spinnerihølen, nedenfra 
gjennom en tunnel opp til grunnen av tidligere spinneribygning, og videre oppover til dennes 
inntakskanal. Kostnaden blir i alt kr.353 000,-. Staten tar seg av innløsing av fiskeretter til 
grunneierne som blir skadelidende ved trappeutbyggingen.

1977
Det innføres forbud mot alt fiske i Fotlandsfossen, begrenset mellom avmerkede punkter på øvre og 
nedre side av fossen. I resten av vassdraget blir bare fiske med stang og håndsnøre tillatt så langt 



laks eller sjøørret går opp i vassdraget.

1979
Surhetsmålinger i vassdraget frem til 1981 viser at det sureste vannet opptrer under snøsmeltingen 
om våren og under kraftig nedbør om høsten. Skadevirkningene er størst i hovedvassdraget.

1980
Bjerkreim Elveeigerlag sliter med trang økonomi. Fra de 4 sonene blir det bare innbetalt kr.466,- til 
hovedkassen (5% av fiskekortsalget). Dette er alt for lite til å kunne drive kultiveringsarbeid med 
yngelutsetting og finansiering av virksomheten. Fisket har i noen år gitt dårlig fangst, og det stilles 
spørsmål om vannet nå er blitt så surt at yngelutsetting ikke er liv laga. En rekke målinger tyder 
nettopp på det.

1984
Elveeigerlaget utarbeider et hefte, «Laksefisket i Bjerkreimselva gjennom 400 år», som finansieres 
gjennom reklame og blir sendt medlemmene. Hensikten er å få til et løft i laget, og bedre utnytte 
mulighetene som ligger i Bjerkreimsvassdraget. Denne sommeren er svært tørr, og elva er på et 
lavmål. Dette ble utnyttet til å renske opp i Fotlandsfossen, ute i elva ovenfor trappeinnløpet til den 
nye trappa, samt i utløpet. Den gamle trappa ble utbedret med opprensking og støpearbeid på 
trinnene i utløpet.

1986
Bygging av klekkeri på Vikeså (10x6,5m) startet med utgraving av tomta, fundamentering og 
reising av betongelementer. Bygging av taket og ferdiggjøring av bygget ble tatt året etter. Det ble 
inngått en samarbeidsavtale mellom Bjerkreim Elveeigerlag og Bjerkreim Jæger- og Fiskeforening 
om klekking og foring av laks og sjøørret, samt drift av anlegget.

1987
Bjerreim Elveeigerlag går inn for utbygging av Bjerkreimselva til kraftproduksjon (høringsuttalelse 
til Samla Plan) under forutsetning av minstevannføring, kalking av elva, og kostnad med kunstig 
oppdrett. Laget innser at det nå må store resurser til for å redde laksebestanden.

1989
Folk fra både Elveeigerlaget og Jæger- og Fiskeforeningen i Bjerkreim stilte godt opp til dugnad i 
Fotlandsfossen. I den gamle ble inntakstemmen forsterket med ny betongmur utenpå den gamle. 
Stemmen straks nedenfor, som var av tre, ble støpt og solid forankret, og trappa ble rensket for tre 
og stein som var falt nedi, og gjorde vannløpet dårligere. I tillegg ble steindemningen som leder 
vannet inn i den nye trappa forbedret ved at betong ble fylt i jutesekker langs kanten der hvor 
oversvømmelsen var størt.

1992
I perioden 1992-94 ble det tatt vannprøver i elva fra ca 20 stasjoner med 14 dagers mellomrom i 
forbindelse med et forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om opptak, omsetning, retensjon og 
avrenning av nitrogen.

1995
Det ble søkt om kalkingsmidler til Bjerkreimselva. Det oppnevnes en arbeidsgruppe til å arbeide 
med dette prosjektet. En rekke offentlige instanser blir også involvert i arbeidet.



1996
Kalking av Bjerkreimselva blir satt igang. Det blir spredd 4050 tonn kalk i Ørsdalsvannet og 700 
tonn kalk i Austrumdalsvannet. 

1997
Kalkdoserer på Malmei blir oppstartet, dosert 160 tonn kalk. Det skal utarbeides en driftsplan for 
vassdraget (krav fra myndighetene) som omfatter utleieforhold, adkomster, drift og vedlikehold av 
anlegg osv.

1998
1 500 tonn kalk blir spredd i Ørsdalsvannet, 355 tonn i Austrumsdalsvannet og 553 tonn fra 
kalkdoserer på Malmei. Fangst av laks og sjøørret slår alle tidligere rekorder. Fangstresultat totalt 
blir hele 10 102 kilo.

1999
Den gamle trappa i Fotlandsfossen ble opprustet med betongmur langs bassenget nedenfor 
inntaksstemmen, samt støp av nye kummer i sik-sak nederst i trappeutløpet. I tillegg ble det rensket 
med gravemaskin i innløpet til den nye trappa. Bjerkreim Elveeigerlag kom på internett med egen 
heimeside, med opplysning om elva, priser og kortsalg, fiskefangster osv. Bjerkreimselva er nå blitt 
Rogaland suverent største lakseelv.

*

Denne historiske oversikten 
har undertegnede tatt med i boka «Bjerkreimselva», 

utgitt av Bjerkreim Elveeigerlag 
i forbindelse med lagets 50 års jubileum i 2000.

Kildemateriellet er rettsprotokoller, 
og andre tilgjengelige gamle dokumenter,

samt forskjellige bøker.

*

Aaland Gård juli 2010
Paul Tengesdal


