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FISKEGUIDE
VORMA OG GLOMMA I AKERSHUS
Velkommen til

Forvaltning

Ferdsel på land og i båt

FISKE I VORMA OG GLOMMA

Grunneierlagene langs vassdraget har som formål
å forvalte elvene og bedre tilgjengeligheten til
elvene til beste for grunneiere og sportsfiskere.
Et felles fiskekort for mestedelen av hovedløpet
av Glomma og Vorma i Akershus er et resultat av
grunneiernes innsats.

I utmark har du rett til å ferdes fritt hele året. På en
del strekninger kan du gå på tilrettelagte stier langs
elvene og flere fiskeplasser er godt tilrettelagt.
Motorferdsel på land er ikke tillatt utenom på veger
åpne for allmenn ferdsel. Unntak er i nærings- eller
redningsutøvelse.

Glomma og Vorma Elvelag og Vorma Vest Utmarkslag forvalter elvestrekningene nord for Rånåsfoss.
Glomma Elvelag forvalter strekningen fra Rånåsfoss
til Øyeren. Det er utarbeidet driftsplaner for hele
området.

Ferdselsretten gir deg rett til å ferdes fritt med båt
på elvene. Enkelte grunner og skjær er merket.
Vær likevel ekstra på vakt i strømpartier og ved lav
vannstand! Det medfører fare å befinne seg i båt
like ovenfor fossene når vannet renner over
demningene. I sommersesongen er Svanfoss sluse
åpen og du kan dra med båt fra Glomma i Nes til
Mjøsa.

Vorma og Glomma er mangfoldige fiskeelver
med muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser store deler av året. I et herlig og vekslende elvelandskap kan du fiske i Norges største
elv. I strømpartier finner du gode ørret- og harrplasser. I evjer og i sakteflytende partier er det
gode forhold for abbor- og gjeddefiske. Nedenfor
Bingsfoss ligger Norges mest artsrike elvestrekning,
Mange av de 26 fiskeartene som er registrert i
Øyeren vandrer opp i Glomma og Rømua. Av de
vanligste er gjedde, gjørs, brasme, stam, sik, laue,
mort, flire og vederbuk. De største eksemplarene
av lake som er registrert i Norge er fisket i Glomma
ved Øyeren.
Glomma, Vorma og sideelver har en viktig funksjon
som gyte- og oppvekststeder for mange fiskearter.
Vannstand, tid på døgnet og tid på året er viktige
faktorer som påvirker hvor og når det er godt fiske
for de ulike fiskeartene. Store variasjoner i vassdraget gir muligheter for fine fiskeopplevelser året
rundt.

Elvelagenes oppgaver:
–
–
–
–
–
–

Samordne forvaltning, fiskekultivering og
utvikling av fiskeressursene langs vassdragene
Tilrettelegge og informere om fiske
Øke tilgjengelighet til vassdraget
Markedsføring og salg av fiskekort
Samarbeide om oppsyn
Næringsutvikling
UTMARKSAVDELINGEN FOR
AKERSHUS OG ØSTFOLD
www.utmarksavdelingen.no

Kulturlandskapet langs elvene
Glomma og Vorma er særegne elementer i
landskapet på Romerike. Elvene var livsnerver i
bygdene. Fra gammelt av ble elvene i mye større
grad enn i dag brukt som transportåre. Tømmerfløtning har foregått på elvene i årtier. Folk og gods
ble fraktet på elva i båt og på isen; en ikke helt
ufarlig foreteelse. Kraftproduksjonen som har foregått i vassdraget i årtier preger også elvene.

Kart

Elvelagenes arbeid med tilrettelegging er i stor
grad avhengig av inntektene fra fiskekortsalget.
Kjøp derfor fiskekort og gi ditt bidrag til å opprettholde og videreutvikle et attraktivt fiske i vassdraget. Årskortsesongen følger kalenderåret.

På kartet har offentlige veger rød farge.
Ved Svanfoss og Rånåsfoss er fiskeplasser anlagt for
rullestolbrukere. Elvene dekkes av det topografiske
kartverket med følgende kartblad i M711 serien:
1914 I Fet, 1915 II Ullensaker og 2015 III Strøm.

Detaljerte kart over fiskekortområdene fås ved kjøp
av fiskekort.

Søker du mer informasjon?

Dagens hovedregler er:
–
–
–

Ørret mindre enn 30cm skal settes tilbake i elva.
Harr mindre enn 35 cm skal settes tilbake i elva.
Fiske med levende agn er forbudt. Bruk ikke fisk
fra et annet vassdrag som agn.

WELCOME TO FISHING IN THE
RIVERS OF VORMA AND GLOMMA!
In our area you
can find variating
fishing most of
the year. Fishing
by boat is popular
and a nice way to
get around
in the landscape.
Be aware of
stream conditions
above the waterfalls.

se våre nettsider www.utmarksavdelingen.no
og www.fiskeland.no der du finner oversikt over
overnattingsmuligheter, båt- og kanoutleie,
båttransport, guiding, fiskeregler etc. :

Skikk og bruk i utmarka
–
–
–
–

–

Ved kjøp av fiskekort for du oppdaterte fiskeregler.
Fiske er forbudt i et område 65 meter nedenfor
Svanfossdammen. Grense for forbudssona er
merket fra spissen av landtangen på østsida av
Vorma og over elva til merket punkt 65 meter
nedenfor dammen på vestsida av elva.

Gjestebrygger er avmerket på kartet. I utmarksområder for øvrig kan båt og kano tas i land for
kortere opphold. Båttrafikk skal skje hensynsfullt i
forhold til naturmiljøet og andre brukere. Du kan
fortøye, gå i land og overnatte i utmark. Privat kai
eller brygge kan ikke brukes uten eier eller brukers
tillatelse.

Oppdatert informasjon om fartsgrenser i båt og
utsalgssteder for fiskekort finner du på
www.utmarksavdelingen.no og www.fiskeland.no

Fiskekort

Vi oppfordrer til å unngå fiske etter ørret på gytestrekninger i gytetida i hovedvassdraget. For øvrig
er sportsfiske tillatt hele året i Glomma og Vorma.
I sideelvene er fiske forbudt i oktober måned.
Enkelte sideelver har utvidet fredningstid. Fiske i
Mjøsa er underlagt egen forskrift, bl.a. med
minstemål på 50cm for ørret.

Desinfisering:
– tørking til fullstendig tørrhet
– vask med rødsprit i minst 20 minutter
– koking eller dypfrysing

I Beengen fuglefredningsområde er bruk av motorbåt kun tillatt dersom det er i forbindelse med
fiske.

Kulturlandskapet langs elvene er artsrikt og fullt av
spor fra vår fortid. Elvelandskapet har forandra seg;
ikke minst på grunn av stadige endringer i jordbruksdrifta. Mange dyrearter er knyttet til kulturbetinga vegetasjonstyper som vi finner langs
elvene. Det ligger en utfordring i å ta vare på slike
gamle kulturlandskap.

Hovedregler for fiske:

Skal du flytte båt mellom vassdrag, må båt og
utstyr desinfiseres for å unngå spredning av fiskesykdommer.

–

–

Vis hensyn til dyr og fugleliv. Vær særlig varsom
på våren i hekke- og yngletida.
Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.april15.september.
Hundeeiere plikter å ha fullt herredømme over
hunden. Det er båndtvang fra 1.april-20.august.
Vis hensyn til andre fiskere, turgåere, jegere og
grunneiere. Forlat fiskeplassen slik du selv
ønsker å finne den.
Skal du fiske på isen; husk å sjekke at isen er
trygg. Ha med ispigger og unngå råker og
elveos.
Det er ikke tillatt å ferdes på dyrka mark eller i
plantefelt i skog fra 30.april-14.oktober. Ellers i
året kan du ferds fritt på frossen åker eller eng.
Telting er tillatt i utmark dersom det er i god
avstand fra hus eller hytter og ikke lengre enn
to døgn på samme
sted. Vil du telte
lenger, må du ha
grunneiers tillatelse.
Husk å alltid rydde
opp etter deg før du
forlater stedet. Snørevaser
og fiskesnører er ekstra
farlig for fugler og dyr.

The most popular species is grayling, pike,
brown trout, burbot, pike-perch and a large
number of other whitefish species.

Fishing regulation:
Grayling less than 35cm. and trout less than
30cm shall be returned to the water, free of
injury when possible. Use of live fish as bait is
forbidden. Do not use fish from one river or
water as bait in another.
65 meters beneath the waterfall of
Svanfoss there is a no-fishing area.
Hire of boat, kanoo, houses to stay
over the night or guiding on the rivers:
please see our web page www.fiskeland.no
www.utmarksavdelingen.no
Show consideration when
you are in the countryside:
Use of open fire is prohibited in the period of
15th of April to 15th of September.
Driving with motorized vehicles off-road is not
allowed.
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