
Hundsemvann og Trolltjerna
Dette er grunne og flotte fjellvann som ligger vakkert til bak
Skogshorn. Ørreten er storvokst og vanna egner seg godt for
alle typer sportsfiske. 
Snittvekt på ørreten er 400 - 900g. 
Gåtid: Hundsemvann ca 30 min. og Trolltjerna ca 90 min.

Storevann, Helsingvann og Attjern
Disse vanna finner du på vei mot Lykkja. De har en god
bestand av fjellørret. Det finnes også abbor, spesielt i Attjern.
Snittvekt på ørreten er ca. 600g.
NB. Mulighet for å leie båt.

Løkvadtjern, Lintjern og Hamartjern
Disse fiskerike vanna ligger i vekselsvis skog, myr og åpent
terreng. Spennende vann for fluefiske, såvel som slukfiske.
Snittvekt er 250 - 500g. Gåtid: Løkvadtjern ca 10 min.,
Lintjern ca 5 min. og Hamartjern ca 15 min.

Gravsettjern, Helgetjern
Små flotte myrvann, lett tilgjengelig fra bilveien mot Lykkja.
Det er abbor og ørret i begge vanna. Helgetjern er kun
forbeholdt fluefiske. Det settes ut stor fisk!
Snittvekten er ca. 200-600g.

Horntjern, Mellomtjern og Grytingtjern
Små vann med mye fisk der en også kan ta med seg fisk under
minstemålet. Dette er et ypperlig alternativ om du vil se flott
natur. Vanna renner ut i Hydne, som stuper 200 meter ned
fjellsiden og utgjør Hemsedals vakreste foss, Hydnefossen.
Snittvekt 150 - 400g. Gåtid: Horntjern ca 60 min.,
Mellomtjern ca 75 min. og Grytingtjern ca 90 min.

Veikintjerna
Små, flotte vann storslått beliggende i fjellet mellom Lio og
Fagerset. Godt egnet for fluefiske etter ørret av varierende
størrelse. 
Snittvekten er 250-750g. Gåtid: ca 100 min.

Eikredammen og Flatsjøen
Disse vanna hører til Hemsila-vassdraget. 
Fra muren i Eikredammen tas det ofte store fangster,
søkke med flueoppheng og mark fungerer best. 
Snittvekt på fisken er 200 - 600g.

Fiske i fjellvann Elvefiske
Hemsila
I Hemsila er fiskepresset stort og det er derfor innført
fangstbegrensning. Les reglene på motstående side!
Nedre del av Hemsila renner langsomt, elva er krystallklar og
er derfor best egnet for fluefiske. Den ville Hemsila-ørreten
er sky og vanskelig å lure. Prøv å finne vakende fisk, og bruk
gjerne en "Hemsedalsflue" i enden av snøret. 
Øvre del av Hemsila har vekslende stryk, men også rolige
partier. Ypperlig for alle typer stangfiske. Det er her de
største fiskene blir tatt.
Snittvekt på fisken er 300 - 1200g.

Grøndøla
Det beste fisket her er fra Flatsjøen og 2 km oppover. Her
renner elven stille, med mindre vannføring enn i Hemsila.
Det er tett vegetasjon langs bredden, noe som gjør fluefiske
svært krevende. Grøndøla tilbyr godt fiske, og mange trekker
hit på grunn av stort fiskepress i Hemsila. 
Snittvekt på fisken Grøndøla er 300 - 600g

Mørkedøla, Buliåen og Grøndøla (Øvre del)
Disse områdene er best egnet for meite fiske. Her er det liten
vannføring, men det blir likevel satt ut fisk opptil 2 kg.
Snittvekten er ca. 250g.

Stangfiske
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Hemsedal kan sommerstid tilby
unike fiskemuligheter for sportsfiske.

Elvene Hemsila og Grøndøla er
blandt landets beste ørretelver.

www.hemsedal.comFoto: Bjørn Pettersen. Forsidefoto: Morten Minde.

10503_Fiskebrosjyre_N.qxp  19-05-06  09:31  Side 1




