
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
i 4 elver og 18 vann
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Hemsedal kan sommerstid tilby
unike fiskemuligheter for sportsfiske. 

Elvene Hemsila og Grøndøla er
blandt landets beste ørretelver.

www.fiskeihemsedal.no
www.hemsedal.comFoto: Bjørn Pettersen

Foto: Jørgen Hagen



Hemsedal Fiskeforening tilbyr deg denne 
informasjons folderen, og et felles fiskekort for 
4 elver og 18 vann. 

Det finnes også fiskekort for private fjellvann, 
båtutleie og fluefiske guiding i Hemsila. 
For informasjon om dette kontakt
Hemsedal Turistkontor tlf: 3205 5030. 

For overnatting i Hemsedal kontakt
Hemsedal booking tlf: 3205 5060.

www.hemsila.no

Fiske i Hemsedal

Generelle regler Hemsedal Fiskeforening

Elvekart

1.  Fiskesesongen varer fra og med 1. juni til og med  
15. september. Fiskestart tilpasses nærmeste helg før 1. juni.

2.  Det er et minstemål for ørret på 25 cm (dette gjelder ikke 
for Horntjern, Grytingtjern og Mellomtjern samt Hemsil, 
Eikredammen og Flatsjø).

3.  Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. 
Det er kun tillatt med en stang pr. fiskekort og ett kort 
pr. person.

4.  Barn under 16 år fisker gratis og med den fiskeredskap de 
selv ønsker. Ledsagende voksne som deltar aktivt i barns 
fiske, må løse fiskekort selv om de ikke fisker.

5.  Følgende sammensetning av kroker og snører er lovlig:  
1 stk. treblekrok, 1 stk. dobbelkrok og 1 stk. enkelkrok eller 
3 stk. enkelkroker. Ståsnøre, linefiske, oter-fiske, garnfiske, 
fiske med levende agn og enhver form for båtfiske er 
forbudt.

6.  Fangst/fiskeveske og fiskekort skal fremvises ved forespørsel 
fra fiskekontrollør. Hvis dette ikke etterkommes, kan kort-
innehaver bortvises. Brudd på fiskereglene kan medføre 
anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,–.

7.  All fisk fanget på Eikredammen og opp til Eikreslåtta 
under 33 cm skal avlives.

8.  Blødende fisk skal avlives. Om fisk må settes 
 tilbake bør en bruke krok løsertang. Det er viktig  
å fukte  hånden før du tar i fisken.

9.  Gå ikke over dyrka mark.
10.  Det er ønskelig at det utøves  bevegelig 

fiske, vis hensyn til andre  fiskere, la alle 
som ønsker få  slippe til.

11.  Hemsedal Fiskeforening kan  
på kort varsel stenge områder  
i Hemsilvassdraget for å foreta 

undersøkelser og forvaltnings-
messige tiltak

HEMSIL, MØRKDØLA, GRØNDØLA OG BULIÅNE
1.  En fiskedag varer fra kl. 08.00 – 24.00. Fiske utenom dette 

tidsrommet er ikke tillatt. Hver fisker kan avlive 2 fisk 
pr. fiske dag. Når 2 fisk er avlivet, skal fisket opphøre til 
neste dag.

2.  Tiltak for å bevare den ville Hemsilørreten utenom fluesone-
ne. Ørret som er 30 cm lang og lengre, skal settes tilbake, 
med unntak av ørret med avklippet fettfinne (utsatt fisk).

FLUESONER I HEMSIL OG GRØNDØLA
1.  Der er kun lov å fiske med flue, men også flue og flytedupp. 

Max 3 fluer på et snøre, kun enkeltkroker. Max krok størrelse 
nr. 10.

2.  Det er forbudt å avlive fisk over 38 cm. Hver fisker kan 
avlive 1 fisk pr fiskedag (08.00 – 24.00) mellom 33 og 38 cm. 
Når en fisk er avlivet, skal fisket opphøre til neste dag. 
I Hemsil er det fritt uttak av fisk under 33 cm (ingen 
 minstemål).

3.  Det er kun lov å benytte mothakeløse kroker (mothakene  
må være nedklemt). Det skal brukes knutefritt hovnett  
i fluesonene.

4.  Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon 
og andre fiskere. Det er ikke lov å vade ut eller krysse elven 
på fredet område.

5.  Det er ikke lov å fiske med mark eller sluk i fluesonene, 
heller ikke for barn under 16 år etter 20. august. Organisert 
fiskeaktivitet for barn under 16 år med mark og sluk er ikke 
tillatt i fluesonene.

4 At du ikke bruker levende fisk som agn.

4 At du ikke flytter levende fisk til et annet
 vassdrag. 
4 Å tørke fiskeredskap, støvler og vadere før
 du flytter til et annet vann, for å unngå 
 spredning av levende organismer og sykdom.

Fisker du i utmark husk:

Priser utenom fluesonene: 
5 timer kr 150,–
2 dager kr 300,–
1 uke kr 500,–
Sesong kr 1100,–

Priser i fluesonene:
   15/7 – 15/9
2 dager kr 950,– kr 500,–
1 uke kr 1800,– kr  900,–
Sesong kr 3300,– kr 1800,–

(kjøpes hos turistbedrifter og i butikker i Hemsedal)

Priser

Tlf: 3205 5060 • Fax: 3205 5061
www.hemsedal.com

Mandag - onsdag kl. 8-21
Torsdag - fredag kl. 8-23
Lørdag kl. 8-20
Søndag kl. 10-20


