Informasjon om sone 3 - Ringebu
Elva har i alle tider vært en viktig resurss for ”matauk” og rekreasjon.
Det er en kjennsgjerning at elva har betydd mye i kampen for å overleve, i vårknipa var
lakefiske helt nødvendig og det rike sikfisket på losna.
Vi har et utall fiskearter, men de mest kjente er ørret, harr, sik, lake, abbor, mort (træl).
Fiskerne i elva er fra de profesjonelle (VM i fluefiske), til familie tur med markstang,
pølsepakke og bål. Ikke å forglemme de iherdige forfrossne isfiskerne, som storkoser seg på
Losna.

Fra Heringen/Risøya til Gåsøya
Heringen og Risøya
Her har elva 3 løp, og det i de to østlige (Langøya-Vesleøya og Risøya-Langøya) at det er best
fiske. Både nord og sør for bruene er det bra fiske. I tilegg er det et eldorado med kano. Her
tar en hovedsakelig harr og ørret. Dette er en fredlig plass hvor en ikke hører trafikkstøy.
Bunnforhold småstein og grus med sandbanker innimellom.
Adkomst:
Kommer tilbake til saken etter sonderinger.
Hortkroken
En flott fiskeplass som er brukt i årtider. Her vanker storørreten og harr. En plass langt vekk
fra støy og forstyrrelser.
Adkomst:
Ta av E6 ved Storkiosken sør for Statoil og følg vegen langs jernbanen til Laugen, kjør over
brua på vestsida og videre nordover mot Sør Fron, ca 4 km. Det er merket med fiskeplassskilt,
ved ei avkjøring til venstre.

Våla til Vesleevjua
Storørret, sik og harr om sommeren, og godt pilke på senvåren. (obs: isen kan være utrygg).
Bunnforhold er småstein og grus.
Adkomst :
Ta av E6 ved Storkiosken til høyre forbi Idrettshallen og til høyre etter å ha passert Våla og
der kan du kjøre helt ned til Laugen.

Strømnesset og nordover
En flott plass hvor de store ørretene går. Bunnforhold djupt.
Adkomst:
Ta av E6 ved Storkiosken sør for Statoil og følg vegen langs jernbanen til Laugen, kjør over

brua på vestsida og parker på plassen nord for brua. Og gå nordover.

Utløpet Våla til Gåsøya
I hele dette området er det et enormt godt fiske av stor harr og stor ørret Det er plasser hvor
elva renner stridt, med det største fallet i hele sona og andre steder hvor elva renner rolig. Det
er flott fiske på begge sider av Laugen. Området strekker seg ca 400 meter nord og sør for
bruene. Bunnforhold er småstein og grus.
Adkomst:
Ta av E6 ved Storkiosken sør for Statoil og følg vegen langs jernbanen til Laugen, parker
under bruene på østsida eller nord for bruene på vestsida.

Fra Børkevjua til Tromsa
Elstad camping og nord til Børkevjua
En fin strekning med god adkomst på ei elveforbygging. Elva er rolig de første 700 meterne
og striere mot slutten av strekningen. Harr er den mest vanlige hvor du kan ta 40-50 fisk på
noen timer. I strømmen opp mot børkevjua tar du ørreten. Bunnforhold er sand i sør og stein i
nord.
Adkomst:
Parker ved Elstad Camping og gå nordover

Elstad camping og sørover
Her er det sandbanker med store sjanser for å få laksefisken harr. Bunnforholdene er sand.
Adkomst:
Parker ved Elstad Camping og gå sørover.

Kleivberga
En fin fiskeplass for harr. Bunnforhold er sandbanke.
Adkomst:
4 km nord for Fåvang etter at du har passert den krappeste yttersvingen hvor det er steinuttak
kommer du til en ny innserving hvor det er hull i autovernet, hvor det er plass til noen få biler.

Elva Tromsa til Shell bensinstasjon
Her tar du harr på sandbankene, ypperlige forhold. Det er lang grundt. Bunnforhold er
sandbanker med litt grus og stein innimellom. Strekningen er 1000 meter.
Adkomst:
Parker ved Kvitfjelltunet service stasjon og gå over E6 bilbru eller ved Shell / åttekanten
trafikk inn hvor det er gangveg under E6.

Fra Fåvang stasjon til Lindvikstjern
Fåvang Stasjon til Sagstuen
Er du en dyktig fisker og har litt flaks, så er det her storørreten tas. Strekningen er 300 m.
Bunnforhold er stein og grus.
Adkomst:
Parker ved Fåvang stasjon, gå ned til elva og bruk opparbeida gangstier nordover.
Moselva sitt utløp
Her er det langgrundt og fint og vade. Gamlekara forteller om et spennende fiske. Flott
fluefiske på nordsida av utløpet til Moselva. Her tar du ørret, stor ørret og harr i bøtter og
spann. Bunnforhold sand og stein og grus i utløpet av Moselva.
Adkomst:
Kjør over til Fåvang Stasjon og sørover skiltet Losna Etter 1 km kommer du til Brauta. Parker
i Brauta sentrum og gå nedover ved steinindustrien over jernbanen og videre langs ned
Moselva ned til Laugen.

Lindvikstjern
Her er det en veldig fin plass for harr og ørretfiske. I fra forbindelsen Lindvikstjern og Laugen
i sør og nordover forbi låven, totalt ca 100 m.
Adkomst:
Kjør til Fåvang Jernbanestasjon og sørover mot Losna. Parker i krysset hvor vegen tar av til
Bånseter. Gå avlingsvegen på østre side av bygdavegen, som krysser jernbanen. Følg
traktorvegen ca 1 km til du kommer til låven.

Losna
Losna nordre del
Her må du ha båt for å komme til på sommers tid, for den best plassen ligger midt i strømforra
på sandbanken rett ut for kiosken ved Fåvang Camping ca 3 km sør for Fåvang Sentrum.
Vinterstid er det bare å gå utover på isen, borre et hull og &#x201Dluke” opp fisken.
Adkomst:
Parker ved kiosken ved Fåvang Camping, eller på vestre side av E6.

Kvesa
Fiskeplassen er rett ut for bekken . Her kan du enten pilke lake, eller fiske ørret
Adkomst:
Parker ved avkjøring til Viken hagesenter nord for avkjøringen, kryss E6 og gå nordover
5-600 meter til du finner bekken som renner gjennom E6.

Borgenesset
Strekningen er 200 meter, og er nok en av Losnas bedre fiskeplass. Her er det ikke egnet for
vading og casting, for her er det djupt ca 80 m. Ørret er en fisk som ofte tas her.
Adkomst:
Ta av E6 ved Viken hagesenter 8 km sør for Fåvang, ta til høyre etter 50 m, kjør forbi
hagesenteret og gjennom undergang under E6. Parker bilen enten nord eller sør for odden og
gå ut på nesset på den gamle E6 brukt før første verdenskrig.

