Informasjon om sone 8 - Vågå
Sone 8 går fra kommunegrensa mot Sel i sør, og følger Otta elv opp til og med Vågåvatnet i
nordvest og med grense mot Lom kommune. Vår sone inneholder stor vassdragsvariasjon fra
stryk- og hurtigrennende strekninger i Otta elv til innsjøpregede Lalmsvatnet og til sist
Vågåvatnet. Otta elv byr på spennende ørretfiske. Vågåvatnet har i tillegg til et godt
sportsfiske etter både ørret og harr, og har det eneste fisket etter røye i hele Lågen Fiskeelv.

Otta elv
Her er variasjon fra strie strykstrekninger, dype kulper og mer sakteflytende elvepartier.
Lalmsvatnet er en innsjøutbukting av elva. Flere strekninger i elva anbefales med både dype
høler og stor fisk.
Strekning Sundbrue - Otta elv
Sundbrue
Det er en mye brukt fiskeplass ved Sundbrue og en strekning (ca 1 km) nedstrøms. Noe
vanskelig adkomst og parkering, men det anbefales parkering ved Shell stasjon og gå derfra.
Grønhølen
Grønhølen er en kjent fiskeplass og har god adkomst fra riksvegen, parkeringsmuligheter ved
en stor rasteplass. Toalett. Det er bru over elva.
Svenstadhølen
God adkomst ved stor rasteplass og gode parkeringsmuligheter.
Ved Lalm sentrum
Det er en fin fiskestrekning fra brua i Lalm sentrum og nedstrøms. God adkomst i Lalm
sentrum.
Tollstadskriu
Fin fiskestrekning nedstrøms Tollsradskriu. Parkering på liten rasteplass mot elva om lag 1
km nedstrøms Eidefossen.

Vågåvatnet
På Vågåvatnet selges også som det eneste sted garnfiskekort etter ørret og røye. Det er og
tillatt med oterfiske. Leie av båt kan gjøres via lokale utstedere av fiskekort. Isfiske etter røye
og ørret anbefales. Som en kuriositet finnes det også karuss i Vågåvatnet! Røya ligger i vekt
som regel mellom 100 – 250 gram mens ørret vanker i kilosklassen. Det er lett tilgjengelighet
på begge sider av vannet.

Fra Vågåvatnet - Sundbrue
Ved utløp av Tessa
Ved Tessand / utløp av Tessa finnes lange tradisjoner i stangfiske enten med mark, spinner
eller flue etter ørret. Valg av fiskeredskaper vil variere alt etter som vannføringen er i Tessa
elv. I utosen av Tessa er en svært mye brukt fiskeplass med lett atkomst fra riksvegen.
Parkeringsmuligheter og sittegruppe.
Det er flere andre gode fiskeplasser i utoser fra flere andre elver som renner ut i Vågåvatnet.

