Informasjon om sone 9 - Gausdal
Vår sone tilbyr fiske i elvene Gausa, Jøra og Augga. Tidligere har Gausa vært regnet som ei
av landets beste ørretelver. Mest attraktivt er fisket etter Gausa-ørret, som er en egen
storørretstamme som har Gausa som gyteelv og vandrer ut i Mjøsa etter oppvekst i elva. I
senere tid er det tatt Gausaørret på over 7 kilo. Ovenfor vandringshindringene Liesfossen og
Holsfossen finnes elveørret. Opp til Moavika kan man og få andre fiskearter som harr, abbor,
gjedde, lake og karpefiskarter. Det må regnes som svært god tilgjengelighet til elva de fleste
steder.

Gausa - fra Lillehammer kommunegrense
til samløp med Jøra
Rusthølen
Her er parkeringsplass og skilt.
Brandslihølen
Moavika
Moavika er blant de mest benyttede fiskeplasser i Gausa. Fiskeplassen er spesielt opparbeidet
av Gausdal Jeger- og fiskeforening med adkomst, gapahuk og informasjonstavle. Adkomst på
vestsiden av elva ved Follebu Bruk.
Dammen
Hengebru
Flatenhølen (ikke merket på kart)
Hugibakkhølen
Ved Hukibakkhølen er det hengebru over elva (Bøsbrua) og det er gode muligheter for fiske
på begge sider.
Langhølen
Langhølen ligger i samløpet mellom Jøra og Gausa

Gausa - fra Segalstad bru til Liesfossen
Fjerdumshølen
Tilrettelagt fiskeplass med adkomst fra rv. 254 (østsiden) ved Fjerdum skole.
Voldslibrua
Ved denne brua over Gausa er det fiskeplasser, parkeringsmuligheter.
Fyksehølen
Ved bru over Gausa like nord for Prestegarden i Østre Gausdal er det adkomst til fiskeplasser

på begge sider av brua. Parkeringsmuligheter.
Liesfossen
Øvre grense for oppgang av storørret. Parkering ved gamle Bruvang Landhandel. Merket
tursti.

Jøra - opp til Holsfossen
Grønlandsbrua
Fiskeplass med P-plass og skilt. Det er tilrettelagt fiskesti med flere fiskemuligheter oppover
mot Holsfossen. Adkomst fra rv 255 ved Segalstad Bru og inn på baksidevegen mot Follebu /
Fåberg.
Holsfossen
Her er fiskeplass og øvre grense for storørret i Jøra. Hengebru nedenfor Holsfossen som har et
15-20 meter loddrett vannfall (canyon). Fiskesti fra Grønlandsbrua med mange
fiskemuligheter. Det er også adkomst med bil fra sydsiden av Jøra, følg merket skilt til
Holsfossen.

