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PRISER
KORTPRIS UTENOM FLUESONER
FRA 01.06 - 31.07
800,1 dag:
200,- 1 uke:
2 dager: 300,- Sesong: 1400,3 dager: 500,KORTPRIS UTENOM FLUESONER
FRA 01.08 OG UT SESONGEN
600,1 dag:
200,- 1 uke:
2 dager: 300,- Sesong: 1200,3 dager: 400,KORTPRIS I FLUESONER
FRA 01.06 - 31.07
2000,1 dag:
550,- 1 uke:
2 dager: 1000,- Sesong: 3000,3 dager: 1400,KORTPRIS I FLUESONER
FRA 01.08 OG UT SESONGEN
800,1 dag:
200,- 1 uke:
3 dager: 500,- Sesong: 1400,-

PRICES
FISHING LICENCE OUTSIDE
FLY FISHING ZONE FROM 01.06 - 31.07
1 day:
200,- 1 week: 800,2 days:
300,- Season: 1400,3 days:
500,FISHING LICENCE OUTSIDE
FLY FISHING ZONE FROM 01.08 -1 day:
200,- 1 week: 600,2 days:
300,- Season: 1200,3 days:
400,FISHING LICENCE WITHIN
FLY FISHING ZONE FROM 01.06 - 31.07
1 day:
550,- 1 week: 2000,2 days: 1000,- Season: 3000,3 days: 1400,FISHING LICENCE WITHIN
FLY FISHING ZONE FROM 01.08 -1 day:
200,- 1 week: 800,3 days:
500,- Season: 1400,-

VELKOMMEN
TIL FISKE
I HEMSEDAL
For mer informasjon kontakt Hemsedal
Turistkontor på +47 32 05 50 30
For more information, please contact
Hemsedal Turist Office at +47 32 05 50 30
Hemsedal Elveeigarlag SA tilbyr deg denne informasjonsfolderen, og et felles fiskekort for 4 elver og
18 vann. Se også www.fiskeihemsedal.no
Hemsedal kan sommerstid tilby unike fiskemuligheter for sportsfiske. Elvene Hemsil og Grøndøla er
blant Norges beste ørretelver.
Det finnes også fiskekort for private fjellvann, båtutleie og fluefiskeguiding i Hemsedal.
Fiskekort kan kjøpes på Hemsedal Turistkontor, i sportsbutikker og på Kiwi.
Welcome to fishing in Hemsedal
Hemsedal Fishing Association offers you this information leaflet and a common fishing licence for 4
rivers and 18 lakes. www.fiskeihemsedal.no
Fishing licences for private mountain lakes, boat
rentals and fly fishing guiding in Hemsila are also
available.
You can buy common fishing licence at Hemsedal
Tourist office, sport shops, petrol station and supermarkets in Hemsedal.

UTENOM FLUESONER
HEMSIL MED EIKREDAMMEN OG GRØNDØLA
Generelle regler for Hemsedal elveeigarlag er gjeldende med unnatak av
punkt 1, 2 og 3 under.
1. En fiskedag varer fra kl 8.00-24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke
tillatt. Hver fisker kan avlive 2 fisk pr fiskedag mellom 30-38 cm. Når 2 fisk er
avlivet, skal fiske opphøre til neste dag.
2. Barn under 16 år fisker gratis, se generelle bestemmelser. Mothakeløse kroker
anbefales.
3. Der er ikke lov å fiske med levende agn, f.eks meitemark, maggot og ørekyt.
Elveeigarlaget kan på kort varsel stenge områder i Hemsilvassdraget av forvaltningsmessige hensyn. Dette kan f.eks være lav vannføring.
Det gis ingen erstatning for fiskekort.
Informasjon om slike tiltak blir gjort på elveeigarlagets hjemmesider:
fiskeihemsedal.no og lokale media.

FLUESONER
HEMSIL OG GRØNDØLA
1. Det er kun lov å fiske med flue, men også flue og flytedupp. Max 3 fluer på et
snøre, kun enkeltkroker. Max krokstørrelse 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 30 og 38cm. Når en fisk er avlivet, skal fiske opphøre til
neste dag.
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. Barn under 16 år fisker gratis. Den som fisker, og eventuelt ledsagende voksne
forplikter å gjøre seg kjent med fiskeregler og informasjonsfolderen som gjelder
for fluesonen i Hemsil og Grøndøla.
Barn kan fiske med den redskap de selv ønsker men av forvaltningsmessige
hensyn er det ikke tillatt å fiske med levende agn som meitemark, maggot ørekyte
med mer. Fiskekroken skal ha nedklemte mothaker mht gjenutsetting av fisk
etter gjeldende bestemmelser.
Informasjon om evt endringer legges ut på hjemmesiden: fiskeihemsedal.no

VENNLIGST UNNGÅ TRÅKK OVER DYRKA MARK
PLEASE AVOID STEPPING ON CULTIVATED LAND

GENERELLE REGLER FOR
HEMSEDAL ELVEEIGARLAG
1. Fisket starter 1. juni og varer til 15. september. Fiskestart og -slutt tilpasses
nærmeste helg.
2. Det er minstemål for ørret på 25 cm (dette gjelder ikke for Hødnetjedn, Myljotjedn
Grytingen og Flatsjø.
3. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er kun tillatt
med en stang pr fiskekort.
4. Barn under 16 år fisker gratis. Den som fisker, og eventuelt ledsagende voksne
forplikter å gjøre seg kjent med fiskeregler og informasjonsfolderen som gjelder
for fluesonen i Hemsil og Grøndøla.
5. Følgende sammensetning av snører og kroker er lovlig: 1 stk treblekrok, 1
stk dobbelkrok og 1 stk enkelkrok, eller 3 stk enkelkroker. Ståsnøre, linefiske,
oter-fiske, garnfiske, og enhver form for båtfiske er forbudt.
Det er forbudt å fiske med ørkyte.
6. Fiskekort skal fremvises ved forespørsel fra fiskekontrollør. Hvis dette ikke etterkommes, kan kortinnehaver bortvises. Brudd på fiskereglene med anmeldelse,
kan medføre beslag av utstyr og en bot på 2.500,7. Blødende fisk skal avlives. Om fisk må settes tilbake bør en bruke krokløsertang.
Det er viktig å fukte hånden før du tar i fisken.
Det er ønskelig at det utøves bevegelig fiske. Vis hensyn til andre fiskere.
Øvrig informasjon se fiskeihemsedal.no

FISKER DU I UTMARK HUSK
-At du ikke bruker levende fisk som agn
-At du ikke flytter levende fisk til et annet vassdrag.
-Å tørke fiskeredskap, støvler og vadere før du flytter til et annet vann,
for å unngå spredning av levende organismer og sykdommer.
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FISKE I FJELLVANN
HUNDSEMVATN OG TROLLTJEDNE

1

2

3

Dette er grunne og flotte fjellvann som ligger vakkert til bak Skogshorn. Ørreten er storvokst og vannene egner
seg godt for alle typer sportsfiske. Snittvekt: 400 - 900g Gåtid: Hundsemvann 60 min. og Trolltjerna 2,5 timer.

STOREVATNET, HELSINGVATNET OG ATT-TJEDNE
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Disse vannene finner du på vei mot Lykkja. De har en god bestand av fjellørret. Det finnes også abbor, spesielt
i Attjern. Snittvekt: 600g NB. Mulighet for å leie båt.

LØKEVADTJEDNE, LINTJEDNE OG HAMARTJEDNE
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Disse fiskerike vannene ligger i vekselvis skog, myr og åpent terreng. Spennende vann for fluefiske, så vel som
slukfiske. Snittvekt: 250 - 500g Gåtid: Løkvadtjern 10 min, Lintjern 5 min. og Hamartjern 15 min.

GRAVSETTJEDNE OG HELGETJEDNE
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Små flotte myrvann, lett tilgjengelig fra bilveg mot Lykkja. Det er abbor og ørret i begge tjernene.
Snittvekt: 200 - 600g

HØDNETJEDNE, MYLJOTJEDNE OG GRYTINGTJEDNE

12 13 14

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

ØVRE OG NEDRE VEIKJINN

17 18

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

FLATSJØ

16

Disse vannene hører til Hemsil-vassdraget. Snittvekt: 200 - 600g

ELVEFISKE
HEMSILA

19

I Hemsila er fikepresset stort og det er derfor innført fangstbegrensing. Les reglene for fluesonene i Hemsila
og Grøndøla. I de nedre del av Hemsila renner elva langsomt, elva er krystallklar og er derfor best egnet til
fluefiske. Den ville Hemsila-ørreten er sky og vanskelig å lure. Prøv å finne vakende fiske, 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: 300 - 1200g

GRØNDØLA

20

Det beste fiske er her fra flatsjøen og 2 km oppover. Her renner elva 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: 300 - 600g

MØRKEDØLA, BULIÅNI OG GRØNDØLA (ØVRE DEL)
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Disse områdene er best egna for meitefiske. Her er det liten vannføring, men det blir likevel satt ut fisk opptil
2 kg. Snittvekt: 250 g

and the lakes are well suited for all types of angling. Average
weight: 400-900g. Walking time: Hundsemvatn 45 min.
og Trolltjerna 2 hours.

FLY FISHING ZONE
HEMSILA & GRØNDØLA
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1. It’s only allowed to fish with flies, but also with fly and
floater. Max. 3 flies on one line, only single hook. Max hook
size no10.
2. It’s prohibited to kill fish over 38 cm length. Every fisherman can kill one fish per fishing day (8 AM to midnight)
between 33 and 38 cm. When one fish is killed, fishing must
be stopped until the following day.
3. Only barbless or debarb hooks are allowed. You must use
a knot free net in the fly fishing zone.
4. When wading, consideration must be taken to the river’s
bottom vegetation and to other fishermen. It’s not allowed
to wade or cross the river at conserved areas.
5. Children under 16 fish for free. Those who fish, and any
accompanying adults, undertake to familiarize themselves
with fishing rules and information leaflets that apply to the
fly zone in Hemsil and Grøndøla.
Children can fish with the gear they want, but for administrative reasons it is not allowed to fish with live bait such as
earthworms, maggot, minnow and more. The fishing hook
shall have squeezed barbs for the release of fish in accordance with current regulations.
Information about possible changes is posted on the website:
www.fiskeihemsedal.no

OUTSIDE FLY FISHING ZONE
General rules for Hemsedal Elveeigarlag apply with the exception of points 1, 2 and 3 below.
1. A fishing day lasts from 8.00-24.00. Fishing outside this
time is not allowed. Each fisherman can kill 2 fish per fishing
day between 30-38 cm. When 2 fish have been killed, fishing
shall cease until the next day.
2. Children under 16 fish for free, see general regulations.
Barber hooks are recommended.
3. It is not allowed to fish with live bait, such as earthworms,
maggots and minnow.
Hemsedal Elveeigarlag may close areas in the Hemsilvassdraget at short notice for administrative reasons. This can, for
example, be low water flow. No compensation is given for
fishing licenses. Information about such measures is s posted
on the website: www.fiskeihemsedal.no and local media.

FISHING IN MOUNTAIN LAKES
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These lakes are on the way towards Lykkja and have good
stocks of mountain trout. Here are also perch, especially in
Attjern. Average weight: 600g. NB. Possibility for renting boats.
7

8

9

LØKEVADTJEDNE, LINTJEDNE & HAMARTJEDNE
These fish-rich lakes are located in forest, boggy and in
open terrain. Exciting lakes both for fly-fishing and trolling.
Average weight: 250-500g. Walking time: Løkvadtjern 10
min, Lintjern 5 min and Hamartjern 15 min.

GRAVSETTJEDNE & HELGETJEDNE

3

These are shallow and spectacular mountain lakes, beautifully located behind Skogshorn Mountain. The trout is large

10 11

Small and spectacular bog lakes, easy accessible from the
road towards Lykkja. Here are trout and perch in both waters.
Average weight: 200-600g.
12 13 14

HYDNETJEDNE, MYLJOTJEDNE & GRYTINGTJEDNE
Small lakes with lots of fish where you also can take fish
under the minimum size limit. The lakes flow out in the Hydne
River, which plunges 200 metres down the mountainside
forming Hemsedal’s most beautiful waterfall, Hydnefossen.
Average weight: 150-400g. Walking time: Horntjern 60
min, Mellomtjern 75 min and Grytingtjern 90 min.

VEIKINTJERNA

HEMSIL WITH EIKREDAMMEN & GRØNDØLA

HUNDSEMVATN & TROLLTJEDNE

5

STOREVATNET, HELSINGVATNET & ATT-TJEDNE

17 18

Small, beautiful lakes magnificently located in the mountains between Lio and Fagerset. Well suited for fly-fishing for
trout of different sizes. Average weight: 250-750g. Walking
time: 90 min.

FLATSJØ

16

Both lakes are a part of the Hemsila watercourse. Large fish
are often taken from the wall of Eikredammen. A sinker with
suspended fly works best. Average weight: 200-600g.

RIVER FISHING
HEMSILA

19

The fishing strain in Heimsila is great and a catch limit is
therefore introduced. Please read the rules on the opposite
page closely! The lower part of Hemsila runs slowly. The river
is crystal clear and thus best suited for fly-fishing. The wild
Hemsila trout is shy and difficult to dupe. Try to find jumping
fish, and feel free to use a «Hemsedal’s fly» on the end of
your line. The upper part of Hemsila has alternating rapids,
but quiet parts as well. Perfect for all types of angling. The
largest fish are caught here. Average weight: 300-1200g.

GRØNDØLA
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Here, the best fishing is from Flatsjøen and 2 km upwards.
The river runs quietly, with less flow of water than Hemsila.
The vegetation along the bank is dense, making fly-fishing
very demanding. Grøndøla offers good fishing, and many
people are drawn here because of the great fishing strain in
Hemsila. Average weight: 300-600g.
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MØRKEDØLA, BULIÅNI & GRØNDØLA (UPPER PART)
These areas are best suited for angling with worms. Here is
little flow of water, but fish weighing up to 2 kg have been set
out. Average weight: 250g.

GENERAL RULES
1. The fishing season starts June 1st, and ends on September 15th. Fishing start and end are adjusted to closest
weekend.
2. There is a minimum measure for trout of 25 cm. This is
not valid for Hødnetjedn, Myljotjedn Grytingen and Flatsjø.
3. The fishing license is personal and must always be
brought while fishing. Only one rod per fishing license is
allowed.
4. Children under 16 fish for free. Those who fish, and any
accompanying adults, undertake to familiarize themselves
with the fishing rules and the information leaflet that applies
to the fly zone in Hemsil and Grøndøla.
5. The following combinations of hooks and lines are legal:
One treble hook, one double hook and one single hook or
three single hooks. Standing lines, line fishing, otter fishing,
net fishing, fishing with live bait and all types of boat fishing
is forbidden. It is forbidden to fish with minnow.
6. Catches/fishing bag and fishing licence must be shown
upon request by the fishing inspector. Failure to comply
this can result in dismissal. Violations of the rules can result in prosecution, confiscation of equipment and a fine
of NOK 2500,7. Fish that bleed excessively must be killed. For fish to be
put back in the water, use a hook releaser or long nose plier
to remove the hook. It is important to moisten your hands
before touching the fish.
It is desirable that rotational fishing is being used and
remember to be considerate of other anglers.
For more information see: www.fiskeihemsedal.no
Happy Fishing!

FLUETIPS / FLIE TIPS
Aurivillii
Baetis Rhodani
Midge
Small Olive Color
Caddis
Bibio

Døgnflue / Mayfly
Døgnflue / Mayfly
Mygg / Mosquito
Døgnflue / Mayfly
Vårflue / Caddis
Hårmygg / Bibionidae

Juni-juli / June-July
Juni / June
Juni / June
Juli-september / July-September
Juli-august / July-August
Juli-august / July-August

Skitt fiske!

www.fiskeihemsedal.no

