Nedre Hemsil Fiskeforening blei starta på et grunneierinitiativ høsten 2004. Den klare målsettinga var
å føre elva tilbake til en økologisk god ørretelv. Siden elva blei regulert på slutten av 1950-tallet har
den vært utstatt for svært varierende vannstand. Fra massiv flom til nesten tørrlegging. Derfor har
sportsfiske vært en usikker aktivitet. Den mest sikre delen av elva har vært Sone 2, fra Robro til
Hallingdalselva. Nå er denne triste epoken delvis over! E-CO Energi og NHF har hatt en svært
konstruktivt samarbeid som har gitt positive resultat. E-Co Energi hadde, allerede før NHF blei starta,
planer om å gjøre noe med elva. Den nye foreninga virket, sammen med andre momenter, som en
vitamin-innsprøyting på framdrifta.
Økologisk arbeid av nasjonal interesse
Sommeren 2008 startet E-CO Energi Del I av et et omfattende forbedringsprosjekt for elva. Det
betydelige terskel- og biotopforbedringarbeidet skal utføres etter strenge økologiske prinsipper. Del
II blei gjennomført sommeren 2009.
Arbeidet med Del III ferdiggjøres i løpet av sesongen 2010. Vi gjør brukerne oppmerksom på at
gravearbeidet (fra Volas utløp til området nedstøms Robru) kan påvirke elvestrekningen i
sommersesongen.
Elva har periodevis hatt liten vannføring, men fra mai 2010 vil elva få minstevannføring (100 l/sek).
Fra oktober 2009 ble det innført minstevannføring (25 l/sek) på vinteren. Dette innvirker
forhåpentligvis positivt på ørretens overlevingsmuligheter. De nygravde hølene er djupe (2-3 meter)
og det blir spennende å se resultatet av samla arbeid så langt.
For de som er ute etter litt ekstra utfordrende fiske og sterke naturopplevelser, anbefales en tur i
juva nedstrøms Robru. Her er det mange spennende høler med fin fisk å prøve seg på. Både flue og
mark anbefales. For noen år siden var det en fisker som traff på en bjørn og vinteren 2010 ble det
skutt ei gaupe nede i disse juva. OBS! Vær forsiktig når du beveger deg og husk at det kan komme
mye vann i elva.
Aker kommune kjøpte nedre del av Hemsil i 1917. I 1948 ble Oslo og Aker en kommune, og slik ble
utbyggingsinteressene i Hallingdal samlet. Det var strømmangel på 1950-tallet, og kommunene
presset på for å få en rask utbygging. Derfor ble det heller ikke stilt krav om minstevannføring og
andre miljøtiltak. Utbyggingen var fullført i 1960. Hemsil er et vassdrag med en rik kulturhistorie. Elva
renner gjennom et vakkert landskap med gamle gårder og skogsdrift. Den er knyttet til et nett av
kjøreveger, gangstier og bruer. Rester av gamle bruer er synlig på flere steder. Det har vært flere
sagbruk langs elva. Det finnes også spor etter fire nedlagte kraftverk.
Nedre Hemsil starter nedstrøms Eikredammen og strekker seg 15 km i varierende natur ned til
Hallingsalselva i Gol sentrum. Inntektene av fiskekortsalget vil bl.a. gå til registrering, rydding og
merking av gangstier og fiskeplasser.
Sesong: 1. januar til 15. september.
Det er tillatt å fiske med:
Flue, mark og lette spinnere/sluker.
Maks. senetykkelse: 0,18 mm.
Maks. krokstørrelse: Nr. 10.
(For markfiske anbefales str. nr. 12-16).
Maks. søkke ved markfiske:1 SSG (1,6 gr). 2 SSG ved stor elv.
Det er kun tillatt med aktivt markfiske.
Ståsnører er ikke tillatt.
Fisk under 25 cm skal forsiktig settes tilbake.
Ta hensyn til naturen og hverandre: Fjern all søppel!

