Informasjon om sone 2 - Øyer
Sone 2 går fra Hunderfossen og opp til grense mellom Øyer og Ringebu. Vi kan tilby både
rolige og mer viltre elvestrekninger. Hvert år tas det flere storørret, men også fisket etter Harr
er svært godt, spesielt om høsten. I tillegg finnes det sik, abbor, lake m.m.

Fra Hunderfossen til Gillebofjorden
Elvestrekning er på ca. 6 km. Hunderfossbassenget i sør er nærmest en fjord, med stille vann.
Huseøya ligger midt ut i elva. Deler av "bassenget" er grunt. Bunnen preges av en del røtter
og noe gammel dyrket mark. (Neddemt ved Hunderfossutbyggingen). Nordover fra
Hunderfossbassenget blir elva gradvis striere. Mellom Rybakken på vestsida og
"Strømshuggue" på østsida er elva så stri at det tidvis er problemer å ro med båt opp. Bunnen
preges av en del store blokker, spesielt på vestsida. Etter passering av "Strømshuggue" går
elva over i den roligere Jevnefjorden. Elva er her bred og stille. Oppover ved Tingberg,
mellom Jevnefjorden og Gillebofjorden er det mer stryk/strøm igjen.
Bunnforholdene preges av mindre rullesteiner.

Utløpet av Mosåa ned for Navet
Her er det også lagt til rette for handikappede.
Adkomst:
Ta av E6 ved Ensby, (Øyer Sør), eller ved Granrudmoen, (Øyer Sentrum). Kjør gamle E6
henholdsvis nord- og sørover til du kommer til området ved Hafjell Alpinanlegg. Litt sør for
parkeringsplassen til Hafjell, finner du det spesielle spisestedet Navet, beliggende mellom
gamle og nye E6. Parker der, og følg skilt gjennom undergang under E6. Spør gjerne inne på
Navet.
Rybakken
Gardsbruk med hytter og Camping på vestsiden av Lågen. Fin elvestrekning med både stryk
og stille vann. Godt harrfiske i august.
Adkomst:
Ta av E6 ved Granrudmoen. Kjør over elva mot Hunderfossen. Når du kommer over elva, tar
du til høyre i første kryss. Skiltet til bl.a. Rybakken. Kjør fylkesveien nordover ca. 1 km.
Garden er godt skiltet. Mulig å kjøre nesten ned til elva.
"Strømshuggue"
Lokalt navn på strekningen på motsatt side av Rybakken. Tilrettelagt med benker og bord. Fin
fiskeplass der du kan vade langt ut i elva. Kan være ganske sterk strøm.
Adkomst:
Ta av E6 i rundkjøringen ved Granrudmoen/Hafjell Hotell. Kjør til Esso-bensinstasjon. Parker

der, eller kjør til Geno Testingsstasjon litt mot nord. Både fra Esso og Geno er det skiltet til
fiskeplasser langs elva.
Tingberg
Brukbar fiskeplass på vestsida av elva.
Adkomst:
Ta av E6 ved Øyer Nord. Kjør over brua mot Øyer Vestside. Ta av ved første kryss til høyre,
ikke så langt etter at du er kommet over elva. Kjør til nedlagte Øyer Stasjon. Parker der, og gå
ned til elva. OBS ! Dyrka mark. Ta hensyn.

Fra Gillebofjorden til Trettenstryka
Nord for Tingberg går Lågen over i en ny "fjord": Gillebo-fjorden. Elva er her brei og stille.
Lågen er her lite tilgjengelig, med E6 i elvekanten på østsida og jernbanen på vestsida. Men
det finnes noen plasser, hvor en kan komme ned til elva, for eksempel ved Odden Camping.
Strekningen er også fin for båtfiske. Gjennom Skarsmoen går elva delvis stille og delvis i to
strie fosser: Sæterfossen og Hovdfossen. Også her er elva på strekninger noe vanskelig
tilgjengelig p.g.a. bratte svaberg.
Storaurevika
Idyllisk vik, med bra fiskemuligheter.
Adkomst:
Fra E6 ved vektstasjon. Parker ved vekta, og følg skilt ned til elva. Familievennlig fiskeplass.

Skarsmoen Gård
Brukbar fiskeplass.
Adkomst:
Ligger ikke langt fra E6 litt sør for avkjøring til Skarsmoen. Lettest å ta av til Skarsmoen, og
kjøre til Skarsmoen Gård. (Gardsturisme). Fra her går det sti ned til E6, og videre ned til
Lågen. Spør gjerne på Skarsmoen. Her kan du lese mer om Skarsmoen gård.

Hovdfossen
Her er elva vilter !
Adkomst:
Fra rasteplass ved E6, midt mellom Øyer og Tretten. NB! Avkjøring kun for sørgående
trafikk. Skiltet sti fra rasteplassen.

Trælvika/Holmen
Meget idyllisk plass. Her er det mulighet for fiske både i litt stri strøm og i roligere partier.
Også bademuligheter; en fin plass for familieutflukt.

Adkomst:
Litt sør for Tretten passerer en Holmen gård. En snau kilometer sør for den er det en
tømmervelteplass på østsiden av E6. Mulighet for å parkere her. På vestsiden av E 6 står det
skilt til fiskeplass. Følg skiltingen ned til Lågen. NB! Vær forsiktig når du krysser
Europaveien ! Er også mulig å komme til området på en mer sikker måte: Parker ved Tretten
Renseanlegg. (Avkjøring vis a vis søndre avkjøring til Tretten). Følg elvekanten sørover en
god kilometer. Fiskemuligheter på hele strekningen.

Holmen- Tretten renseanlegg
Er en bra fiskeplass nord for den forrige. Her er elva striere. Vi nærmer oss Trettenstryka.
Adkomst:
Litt sør for Tretten passerer en Holmen gård. En snau kilometer sør for den er det en
tømmervelteplass på østsiden av E6. Mulighet for å parkere her. På vestsiden av E 6 står det
skilt til fiskeplass. Følg skiltingen ned til Lågen. NB! Vær forsiktig når du krysser
Europaveien ! Er også mulig å komme til området på en mer sikker måte: Parker ved Tretten
Renseanlegg. (Avkjøring vis a vis søndre avkjøring til Tretten). Følg elvekanten sørover en
god kilometer. Fiskemuligheter på hele strekningen.

Fra Trettenstryka - Losna
Strekningen gjennom Trettenstryka er en kjent og svært bra fiskeplass. Her tas det mye av
både ørret og harr. Elva er ganske grunn, slik at det er mulig å vade langt ut. Best adkomst fra
vestsida, da E6 går nesten i elvekanten på østsida.
Trettenstryka ligger i Tretten sentrum, på begge sider av bru over Lågen.
Nord for Bådstø Gjestgiveri begynner Losna. Her er Lågen nærmest en innsjø helt nord til
Fåvang. Fint å fiske fra båt.

Nord for Tretten stasjon, på vestsiden
Perfekt fiskeplass, med lett adkomst. Tilrettelagt med benker og bord. (Det vil si at våren
2002 forsvant benker og bord, som var fastboltet til fjell, på mystisk måte, - men det tas sikte
på å få utplassert nytt våren 2003).
Adkomst:
Ta eventuelt av E6 ved Tretten nord eller sør, kjør over Tretten bru. Skiltet mot Gausdal. Med
en gang du kommer over brua, tar du første veg til høyre. Følg denne vegen forbi
bebyggelsen. Nord for den, finner du parkeringsplasser. Ca. 50 meter å gå ned til elva.

Ved Bådstø Camping og Gjestgiveri
Dette er også en svært fin fiskeplass i Trettenstryka - på østsiden.

Adkomst:
Ta eventuelt av E6 ved Tretten Nord. Her ligger Bådstø nesten i krysset. Parker ved
innkjøringen til Bådstø, og gå gjennom garden på turiststedet. Sør for hovedbygningen går det
veg ned til elva med undergang under E6.

Mageli Camping
Fin fiskeplass på Losna. Den vesle elva Rolla kommer ut her. Mulighet for å få leid båt på
campingen.
Her kan du lese mer om Mageli Camping.
Adkomst:
Plassen ligger like ved E6 et stykke nord for Tretten, nesten ved grensa mot Ringebu.

