Årdalfjella har mange gode fiskevatn å by på. I alle vatn og småtjøner er det fisk. Dei største vatna kan
by på fisk med framifrå kvalitet og fin størrelse. Som i dei fleste fiskevatn er det som regel vær og vind
som avgjer om det er godt eller dårleg bet i fisken. Når ein har gode temperaturer og vinddrag frå sør
eller aust, er det som regel godt bet. Fisken bit best om kvelden og tidleg på morgon men ein får også
fisk om dagen enten det er sol eller ikkje. I alle vatn som Årdal Jeger og Fiskeforening disponerer er
det tillatt å nytte oter og stang. I to vatn langs riksveg 53 er det ikkje tillette å nytte oter, desse er
Holsbruvatn og Biskopvatn. Dei fiskevatna som ligg på ca. 1300 meter over havet noko som dei
fleste gjer, er det nok ikkje heilt isfritt før i slutten av juli. Det er dog mogleg å fiske i dei før isen er heilt
gått

Gangtid til vatn på sørsida av riksvegen:
Slettrustvatn : ca. 1 time (ikkje regulert vatn, tidleg isfritt.I byrjinga av juli.)
Biskopvatn : ca. 1 time.
Krekavatn : ca. 1 time og 30 min.
Skogsvatn : ca. 30 min.
Når ein skal til Krekavatn har ein 2 valgmoglegheiter, den eine går via Bisopvatnet og videre til
Krekavatnet. Den andre må ein kjøyra inn Rausdalen og gå derifrå til enten Skogsvatnet eller
Krekavatnet. Herifrå vil ein bruke omlag 30 min. til Skogsvatnet og ca. 1 time til Krekavatnet. Vegen
som går inn Rausdalen er ein gamal anleggsveg og ein kjøyrer på eige ansvar. Det er ganske bra
standard på vegen. For å komma inn Rausdalen må ein ta av ved riksveg 53 på ein ei utkjøyrsla som
blir kalla 400 meteren. ( ligg 400 meter opp frå Øvre Årdal.)
Vatn på Nordsiden av Riksvegen
Gangtid til vatn på nordsida av riksvegen:
Øvre og nedre Buvatn : ca.1 time (Best fiske i nedre Buvatn.)
Vasspollane : ca.2 og halv time.
Mannsbergvatnet : ca.30 min.
Breibottsnvatna : ca.45.min.
Kyrkjevatnet : ca.1 time og 30 min.
For dei som vil gjera turen litt lettare når ein skal til Mannsbergvatnet,kan ein kjøyra bil opp til
Hellebrotet og gå derifrå. For å komma opp til Hellebrotet må ein ta av ca. 300 meter aust for
avkjøyrsla til Sletterust mot nord.
Fiskevatn som ligg ved Riksveg 53
Når ein kjem frå Aust, møter ein fyrst Tyinvatnet. Dette er eit vatn som Årdal jeger og fiskeforening
ikkje disponerer og er privateigd.
Torholmenvatnet er og eit godt fiskevatn med variert størelse og fin kvalitet på fisken. Torholmen kan
gje gode fangster på sluk,dupp og fluge eller oter.
Biskopvatnet og Holsbruvatnet
Dette er 2 vatn der det ikkje er tillette å fiske med oter.Men til gjenngjeld er dette vatn som er godt
egna til markfiske eller dupp og fluge.
Ellers kan ein fiske i heile vassdraget frå Tyindemmningen og heilt ned til sjøen ved Årdalstangen.
Koldedalsvatnet
Eit anna vatn som kan nevnast for turen si skuld er Koldedalsvatnet. Dette er eit vatn som ligg
omkransa av isbrear og høge tinder. Noko som gjer utslag i fargen på fiskekjøttet, den er meir eller
mindre kvit i kjøttet ellers er fisken framifrå. Tek ein turen inn her vil ein på nært hold få sjå isbrear og
tinder som strekker seg over 2000 meter over havet. Dette er tindene ein ser når ein kjøyrer langs
Tyinvatnet. For å komma inn i Koldedalen må ein ta av riksveg 53 ved gamle Tyin Hotell og kjøyra inn
til Tyinholmen. Ved Tyinholmen tek ein av rett før avkjøyrsla til hotellet og kjøyrer mot vest (til venstre),
her kan ein kjøyra heilt til ein møter på ein bom. Når ein fyrst er her inne, er det ikkje langt om ein vil ta
turen inn til Trollsjøen. Det tek omlag 20 til 30 min. frå parkeringsplass ein kjøyrer forbi når ein er på
veg til Koldedalen. Dette vatnet har fin kvalitet på fisken og det er lett å gå inn til då det ikkje er noko
særleg stigning i terrenget.

