FISKEMULIGHETER I OPPDAL BYGDEALMENNING
INTRO
Oppdal Bygdealmenning har rundt 120 fiskevatn, smått og stort medregnet. Ørret er
dominerende fiskeslag. Røye finnes i omtrent 30 vatn. I Unndalsvatnet finnes det harr. I
Orkelsjøen og en del tilstøtende vatn, samt i Unndalsvatnet og Gjevilvatnet finnes det ørekyte.
Regnbueørret har overlevd og reprodusert i ett vatn (Potta i Åmotsdalen) siden utsetting på
midten av 1960-tallet, men undersøkelser i 2003 og 2004 tyder på at bestanden nå er utdødd.
Allmenningen driver fiskestell, og har blant annet eget klekkeri.

FISKEREGLER
Fiskekort, utsalgssteder og kart.
Det selges døgnkort, ukekort og sesongkort. Utsalgssteder: Festa Handel, Statoilstasjonen i
Oppdal sentrum, alle sportsbutikker i Oppdal sentrum, Turistkontoret, Driva S-lag, Sjøsetra
ved Orkelsjøen (når setra er i drift) og Gjevilvasshytta. Kort selges også på Oppdal
Bygdealmennings kontor i Oppdal sentrum. Utenfor kommunen er Brødrene Dalløkken på
Dalholen i Folldal kommune eneste utsalgssted. Kortet gjelder i alle vatn innen allmenningen.
Sesongkort gjelder det kalenderåret de er utstedt. Kart over Oppdal Bygdealmenning er å få
kjøpt der fiskekort selges.
Fisketider.
Fra og med 15. september til og med 31. oktober er alt fiske i elver og vatn med ren
ørretbestand forbudt. I vatn med røye, samt vatn med både røye og ørret, er fiske tillatt hele
året. Fiske med stående redskap (garn og line) er tillatt i rene ørretvatn fra og med 15. juli til
og med 14. september. For Skarvatnet gjelder samme regler som for vatn med ren
ørretbestand. I Vesle Orkelsjø, Orkelsjøen og i Unndalsvatnet er fiske med stående redskap
tillatt fra og med 15. juli til og med 31. august.
Redskap.
Til garnfiske kan det benyttes inntil 5 garn av standard lengde (25 meter) per kort.
Minste tillatte maskevidde er 35 millimeter (18 omfar). Unntak fra denne regel må avtales
med grunneier. I vatn med røye, samt vatn med både røye og ørret, er det ingen antalls- eller
maskeviddebestemmelser. Garn skal merkes med eiers navn og må ikke stå ute til fangst
mellom kl. 1000 og kl. 1800. Det kan ikke fiskes med garn på kortet til personer som ikke er
tilstede under setting og opptaking av garna. Det er forbud mot bruk av bunden redskap i elver
og bekker. Vanlig håndredskap (Stang og håndsnøre) og oter er tillatt for alle som har løst
fiskekort.Isfiske er tillatt i alle vatn i allmenningen.
Utenbygds fiskere.
I tillegg til håndredskap og oter kan utenbygdsboende benytte garn, dog med unntak
av i følgende vatn: Håkkårstjønna og Remtjønna i sone A, Store Orkelsjø, Vesle Orkelsjø og
Næringtjønnene i sone B, Unndalsvatnet i sone C og Finntjønna og Avundtjønna i sone D.
Garnfiskeforbud.
I Unndalsvatnet er området fra allmenningshytta til Unna elv fredet for garnfiske.
Følgende vatn er fredet for alt garnfiske: Masingtjønna ved Orkelsjøen, Unntjønna i Unndalen
og Potta på Åmotsdalsryggen.

Annet.
Det finnes ørekyte i enkelte vatn i Orkelsjøområdet og i Unndalsvatnet og Gjevilvatnet. Vi ber
fiskerne hjelpe oss med å unngå at denne sprer seg til flere vatn. Det er i Norge forbudt å
bruke levende fisk som agn, og å sette ut eller flytte fisk mellom vatn uten grunneiers
tillatelse.

INFORMASJON OM VATNA
Med så mange fiskevatn vil det være praktisk umulig å omtale hvert vatn separat, vi har derfor
valgt å dele inn allmenningen i områder som samsvarer med sonene som er trykt på Oppdal
Bygdealmennings kart (Men fiskekort for Oppdal Bygdealmenning gjelder for alle vatn i
allmenningen, og følger ikke denne soneinndelingen). Innenfor hver sone gis det en kortfattet
informasjon om fiske, overnattingsmuligheter og adkomstveier til området. Der navn på
fiskevatn er oppgitt, er det brukt samme navn som på kartet. De mindre, navnløse vatna er
stort sett ikke omtalt.

A) “TROLLHEIMEN”
Områdebeskrivelse.
Området omfatter det som på allmenningskartet er merket som sone A, med i alt ca 40
fiskevatn. I omtrent 30 av vatna finnes det kun ørret, mens det i rundt 20 vatn finnes ørret og
røye. Ørekyte er påvist i Gjevilvatnet.
Spesielle fiskeregler.
I Remtjønna (Kartreferanse 32V NQ 303 530) og Håkkårstjønna (Kartreferanse 32V NQ 320
560) er det forbudt for utenbygdsboende å fiske med garn.
Tilgang til området.
De vestligste og nordligste vatna nås lettest fra Gjevilvassdalen (Bomvei, billett løses i kasse
ved Festa). Riksveien fra Skaret til Nerskogen er et godt utgangspunkt for å nå vatna mellom
Gjevilvassdalen og Skardalen, samt vatna som ligger mellom Skardalen og Brattskarven.
Overnatting.
Av hytter i sonen er det to private buer som står åpne, ei ved Sprikltjønnin og ei ved
Kamtjønnin. Øst for Skardalen står to små åpne buer, Storkvølvbua (32V NQ 327 557) og
Remtjønnbua (32V NQ 303 532) samt ei åpen steinbu ved Gullvolltjønna (32V NQ 320 579).
Disse buene er svært små (1-2 sengeplasser). Turistforeningen tilbyr overnatting i
Gjevilvasshytta ved Gjevilvatnet og Viongen ved Skugglia.
Fiskemuligheter.
I området mellom Gjevilvassdalen og Storlidalen ligger Mjølkskåla og Korgtjønna. Begge
vatn har kun ørret, maksimalvekt rundt en kilo. Letteste tilgang er fra veien på vestsiden av
Gjevilvatnet (Bomvei, billett løses i kasse ved Festa), gangtid til tjønnene omtrent 1 ½ time.
I Gjevilvatnet er det en overtallig bestand av røye, samt en del ørret. Ørreten kan bli meget
stor, årlig tas fisk på rundt fem kilo. Vatnet ligger lett tilgjengelig ved bilvei (Bomvei, billett
løses i kasse ved Festa eller ved avkjøringa fra Skarvassveien). Det er vinterbrøytet vei fra
Festa til Osen.
I Skarvatnet er det en bestand av meget fin røye, samt en del ørret. Vatnet ligger like ved
veien mellom Vognild og Nerskogen. Årlig tas det røye opp mot to kilo i vatnet, men den kan
være vanskelig å få, og de helt store fangster kan ikke påregnes.
I området mellom Nerskogveien og E6 ligger det rundt 10 vatn. Det er overtallige bestander
av røye samt noe ørret i Stavsjøen og Svarttjønna. I Liatjønna, Remtjønna, Håkkårstjønna og

Gullvolltjønna er det bare ørret, med maksimalvekt inntil en kilo. I Storkvolvtjønna er det en
fåtallig bestand av røye av god kvalitet.
Like vest for Skarvatnet ligger det flere små tjønner, fra Nonshøtjønn i nord til
Gråhåmmårtjønn i sør. I de fleste vatna er det overtallige bestander av røye med noe innslag
av ørret. Vatna er lett tilgjengelige fra Nerskogveien sommer som vinter.
Lenger vest ligger Svatjønna, Vardhøtjønna, Langtjønna, Grøntjønna og Høghøtjønna. I disse
vatna er det kun ørret. Kvalitet og størrelse på fisken er variabel. I Langtjønna er bestanden
noe overtallig. Til Langtjønna er det bilvei (Bomvei, billett løses i kasse) som ikke er
vinterbrøytet. Veien tar av fra Nerskogveien like nord for dennes høyeste punkt nord for
Skarvatnet (Kartreferanse på veikrysset 32V NQ 280 550).
I Minnildalen lengst nordøst i sone A ligger Solhaugtjønna og Fisktjønna, begge med
overtallige bestander av ørret. Letteste adkomst er fra veien fra Fjellset til nordsida av
Ørnkjellhaugen.
Nord for Gjevilvatnet ligger Blåhøtjønn. Vatnet har en overtallig bestand av røye samt en
svært fåtallig bestand av ørret. Gangtid fra parkeringsplassen innenfor Gjevilvasshytta er
rundt 1 ½ time. I området nord for Blåhøtjønna ligger Svarttjønnin, Slettådalstjønnin,
Fossådalsvatnet, Fagerlitjønnin og Kamtjønnin. Disse vatna har bestander av ørret av svært
god kvalitet.

B) “SØRAUSTFJELLET”, NORDRE DELER
Områdebeskrivelse.
Området omfatter det som på allmenningskartet er merket som sone B, med i alt ca 15
fiskevatn. I de fleste vatna finnes det kun ørret, røye finnes i 1 vatn.
Spesielle fiskeregler.
I Orkelsjøen og i Vesle Orkelsjø er det ikke tillatt for utenbygdsboende å fiske med garn. For
leiere av Veslorkelsjøbua gjøres unntak fra denne regelen mht. garnfiske i Vesle Orkelsjø.
Tilgang til området.
Fra nordenden av Oppdal sentrum går Orkelsjøveien (Bomavgift løses i kasse ved veien) inn
til Orkeldalen i sørenden av sonen. En sidevei til Orkelsjøveien går på vestsida av Orkelsjøen
og videre til nordenden av Vesle Orkelsjø (Bomavgift løses i kasse ved nordenden av
Orkelsjøen).
Overnatting.
Ved Sjøsetra i nordenden av Orkelsjøen ligger Trondhjems Turistforenings hytte
”Orkelsjøhytta” med 8 sengeplasser.
Oppdal Bygdealmenning har en hytte i sørenden av Vesle Orkelsjø; Vesleorkelsjøbua
(Kartreferanse 32VNQ 528 297) for utleie. Hytta har 5 sengeplasser (Tre enkeltsenger og en
dobbeltseng), vedfyring og gass kokeapparat. Man må medbringe mat og lakenpose eller
sovepose. Ellers er bua fullt utstyrt med kjøkkentøy etc. til fire personer. Leie av bua må
avtales på forhånd, kontakt Oppdal Bygdealmennings kontor. Det følger robåt med hytta.
Vesleorkelsjøvegen går ned til nordenden av vatnet, hvor allmenningens båt ligger. Å ro fra
veienden til hytta tar omtrent 20 minutter.
Oppdal Bygdealmenning har også ei hytte under oppføring ved Orkelsjøen, ”Orkelsjøbua”.
(Kartreferanse 32VNQ 449 318) ved nordenden av Orkelsjøen. Det er vei helt fram til hytta,
avstand fra Oppdal sentrum er 20 kilometer. Hytta har tre soverom med til sammen 8
sengeplasser, vedfyring og gass kokeapparat. Man må medbringe mat og lakenpose eller
sovepose. Ellers er bua fullt utstyrt med kjøkkentøy etc. til åtte personer. Leie av bua må

avtales på forhånd, kontakt Oppdal Bygdealmennings kontor. Det følger båt med hytta. Båten
er uten motor, og det er ikke tillatt å benytte motor på Orkelsjøen.
Fiskemuligheter.
Lengst nord i sone B ligger Grøntjønnin, to vatn med blandet bestand av ørret og røye.
Letteste tilgang er fra Fagerhaug, like nord for jernbanestasjonen er det sommeråpen vei til
Kvennøya (32VNQ 466 465), og derfra ca 2,5 kilometer å gå til tjønnene.
Mellom Langvelldalen og Næringdalen ligger Mjølktjønna. Det er bare ørret i vatnet. Letteste
tilgang er fra Bjørksetra i Næringdalen, gangtid til tjønna omtrent ½ time.
Langs Vesleorkelsjøveien ligger Næringtjønnin, til sammen fem små tjønner der det finnes
overtallige bestander av ørret med maksvekt rundt ½ kilo.
Ved veienden ligger Vesle Orkelsjø. Her er det en tallrik bestand av ørret, men på grunn av
meget gode næringsforhold er ørreten av god kvalitet. Maksimalvekt rundt 1 ½ kilo, men det
har blitt tatt enkelte fisker opp mot tre kilo de senere år.
I Orkelsjøen finnes det ørret og ørekyte. Ørretbestanden er preget av svak rekruttering, med
maksimalvekt rundt to kilo. Båtutleie og fiskekortsalg på Sjøsetra i nordenden av Orkelsjøen
den tid på året setra er i bruk (Vanligvis juli og august).
I tilknytning til Orkelsjøen ligger Masingtjønna, Langtjønna og Butjønna. I alle disse er det
ørret og ørekyte.
I elva Orkla som renner østover fra Orkelsjøen er det ørret med en maksimalvekt på rundt
halvkiloen. Elva er lett tilgjengelig i hele sin lengde fra Orkeldalsveien.

C) “SØRAUSTFJELLET”, SØNDRE DELER
Områdebeskrivelse.
Området omfatter det som på allmenningskartet er merket som sone C, med i alt 10 fiskevatn.
I de fleste vatna finnes det kun ørret, men røye finnes i 2 vatn. I Unndalsvatnet finnes også
ørekyte og harr.
Spesielle fiskeregler for området.
I Unndalsvatnet er det forbud mot garnfiske for utenbygdsboende, unntatt når disse leier
Unndalshytta.
Oppdal Bygdealmenning grenser til Heimtjønna i søndre del av sone C, men fiskekort for
Oppdal Bygdealmenning gjelder ikke i vatnet.
Tilgang til området.
Fra nordenden av Oppdal sentrum går Orkelsjøveien (Bomavgift løses i kasse ved veien) inn
til Orkeldalen i nordenden av sonen. En sidevei til Orkelsjøveien går sørover Unndalen til
nordenden av Unndalsvatnet.
Fra Driva (8 kilometer sør for Oppdal sentrum) går Vinstradalsveien (Bomavgift løses i kasse
ved veien) inn Vinstradalen og østover til Veslvonslægret.
Fra Dalholen i Folldal går det vei (Bomavgift løses i kasse ved veien) inn til blant annet
Såttållia i sørøstre del av sonen, og til Bekkelæger (Utenfor Oppdal Bygdealmennings
fiskekortsone).

Overnatting.
Oppdal Bygdealmenning har ei hytte i sonen, ”Unndalshytta” (Kartreferanse 32VNQ 459
208) ved nordenden av Unndalsvatnet. Det er vei helt fram til hytta (Sidevei fra
Orkelsjøveien), avstand fra Oppdal sentrum er 30 kilometer. Hytta har to separate avdelinger
med 4 sengeplasser hver, vedfyring og gass kokeapparat. Man må medbringe mat og

lakenpose eller sovepose. Ellers er bua fullt utstyrt med kjøkkentøy etc. til fire personer. Leie
av bua må avtales på forhånd, kontakt Oppdal Bygdealmennings kontor. Det følger en båt
med hver avdeling. Båtene er uten motor, men leiere kan ha med og benytte motor på båtene
hvis ønskelig. (Det er tillatt å benytte motor med inntil 20 Hp i Unndalsvatnet).
Ved Ryphusa (Kartreferanse 32VNQ 363 212) i Vinstradalen er et seterfjøs omdisponert til
overnattingsplass i forbindelse med pilgrimsleden. Fjøset står åpent.
Fiskemuligheter.
I søndre del av sonen ligger Fisktjønnin. Her er det en liten bestand av ørret. Letteste adkomst
er stien fra Kongsvold Fjellstue opp til skaret mellom Søndre og Midtre Knutshø, hvorfra man
kommer rett ned til tjønnene. Gangtid fra Kongsvold er 2-21/2 time. Fra Bekkelæger er det
11/2 time å gå til Fisktjønnin.
Merrabekktjønna ligger like sør for Finnshø, rett øst for Nestavoll (Ved E6 ca 25 kilometer
sør for Oppdal sentrum) i Drivdalen. Her er det en overtallig bestand av ørret med
maksimalvekt rundt halvkiloen. Letteste adkomst til Merrabekktjønna er fra Nestadvoll og
opp langs Vårstigen og stien videre via setrene i Vårstigen til tjønna. Turen tar 11/2 -2 timer.
Fra Ryin innerst i Vinstradalen er det omtrent 11/2 time å gå til Merrabekktjønn.
Nord på tangen mellom Vinstradalen og Drivdalen ligger Store og Vesle Ristjønn. I begge
vatna er det overtallige bestander av røye, samt noe ørret. Til disse vatna går det en sti fra
Holsetra (Kartreferanse 32VNQ 335 272) i Vinstradalen og opp dalen nord for Stallhøa. Det
er omtrent en times gange opp til Store Ristjønn.
Sprenbekktjønna ligger to kilometer sørvest for Ristjønnin. Her er det en liten bestand av
ørret.
Unndalsvatnet er et regulert magasin i Unndalen. Oppdal Bygdealmenning eier den nordre
delen av vatnet. Vinterstid er det ikke vann i nordenden, vatnet fylles vanligvis opp i siste
halvdel av juni. Unndalsvatnet er svært produktivt, med både marflo og skjoldkreps.
Dominerende fiskeslag er ørret (maksimalvekt mellom to og tre kilo), i tillegg finnes det noe
harr og ørekyte. Årlig settes det ut rundt 20 000 settefisk av ørret i vatnet. Disse er merket ved
at fettfinna er fjernet slik at det ved senere fiskeundersøkelser og fangstregistrering skal være
mulig å skille utsatt fisk fra fisk som er naturlig produsert i vatnet.
Vest for Unndalen ligger Lertjønna. Her finnes det ørret av god kvalitet, med en
maksimalvekt rundt kiloen. Fra Unndalen tar det 1-11/2 time å gå til Lertjønna.
I Unndalen, like ved veien ligger Unntjønna. Her er det småfallen ørret. Vatnet er svært grunt.
Det er garnfiskeforbud i vatnet.
Øst i sonen ligger Såttålisjøen. Både fra Hånnåbekksetra i Orkeldalen og fra Såttålia innerst i
Såttåldalen er det rundt en time å gå til vatnet. Vatnet har ørret av god kvalitet, med en
maksimalvekt rundt en kilo.

D) ”SNØHETTAOMRÅDET”
Områdebeskrivelse.
Området omfatter det som på allmenningskartet er merket som sone D, med i alt ca 50
fiskevatn. I de fleste vatna finnes det kun ørret, men røye finnes i omtrent 10 vatn. I alle
røyevatna er bestandene overtallige, men det tas enkelte store fisker. Regnbueørret ble satt i
mange av vatna rundt midten på 1960-tallet, og forekom som reproduserende bestand i et lite
vatn (”Potta”) på Ryggen i Åmotsdalen inntil nylig. Undersøkelser foretatt i 2003 og 2004
tyder på at bestanden nå er utdødd eller minimal.
Spesielle fiskeregler for området.
Av spesielle fiskeregler i sonen: Garnfiske i Potta på Åmotsdalsryggen er forbudt. I
Finntjønna og Avundtjønna i Tjønnglupen er garnfiske for utenbygdsboende ikke tillatt.

Tilgang til området.
Det er kun en åpen vei som går inn på allmenningens grunn i sonen. Denne er ved
skiferbruddene i Drivdalen, ca 18 kilometer sør for Oppdal sentrum. Bomavgift løses i kasse
ved veien like nord for Sæteren gård. Veien har samme avkjøring fra E6 som skiferbruddene.
Her kan man kjøre opp til en parkeringsplass ovenfor skoggrensen. Fra parkeringsplassen er
det rundt 11/2 time å gå til Tjønnglupen, og 5-7 timer til Åmotsdalshytta.
I Dovre kommune er det vei inn til nasjonalparkgrensen i Hjerkinn skytefelt. Veien kan være
stengt når det drives øvelser i skytefeltet og til bestemte tider i reinsjakta. Fra og med 2007
kommer nye regler for bruk av veien, vi er i skrivende stund ikke kjent med det nye
regelverket for veien. Fra enden av Snøheimveien er det 4-5 timers gange til Åmotsdalshytta
ved Åmotsvatnet.
Fra Kongsvold er det merket sti inn Stroplsjødalen til turisthytta Reinheim (NB; denne ligger
utenfor Oppdal Bygdeallmennings fiskekortsone) og videre til Åmotsdalshytta. Det er 3-5
timers gange fra Kongsvold til Reinheim, og rundt 2 timers gange fra Reinheim til
Åmotsdalshytta.
Fra Dindalen er det merket sti inn til Åmotsdalshytta.
Overnattingsmuligheter.
Oppdal Bygdealmenning har ei hytte, ”Jervbua”, i Åmotsdalen. Denne ligger sør for
Urdvassbekkens utløp i Åmotselva (Kartreferanse 32VNQ 152 198). Fra skiferbruddene er
det 3-5 timer å gå inn til Jervbua. Hytta har 4 sengeplasser, vedfyring og gass kokeapparat.
Man må medbringe mat og lakenpose eller sovepose. Ellers er bua fullt utstyrt med
kjøkkentøy etc. til fire personer. Leie av bua må avtales på forhånd, kontakt Oppdal
Bygdealmennings kontor.
Ved Åmotsvatnet har Kristiansund og Nordmøre Turistforening ei hytte, ”Åmotsdalshytta”
(Kartreferanse 32VNQ 102 143). Denne er selvbetjent. Lakenpose eller sovepose må
medbringes. Betaling med giro (Engangsfullmakt).
Av åpne steinbuer finnes det tre innen sonen. Standarden på disse er lav, men de gir tak over
hodet. Liggeunderlag og sovepose må medbringes. Ingen av buene er anbefalt for vinterbruk;
da er de stort sett nedføyket eller fulle av snø.
1) Ved Blakhaugtjønna (Kartreferanse 32VNQ 272 302) ligger et naust av stein. Det er ikke
brisk/benk i naustet, og ikke noe annet utstyr.
2) Ved Vegskardbekkens samløp med Åmotselva (Kartreferanse 32VNQ 149 182) ligger
”Storsteinbu”, et lite krypinn under en stor stein. Bua er lettest å finne dersom man følger
elvebredden, den ligger omtrent ti meter fra denne. Takhøyden er på det høyeste 1,4 meter,
bua har en steinbrisk og en liten ovn. Ved må sankes i området.
3) Ved Åmotsvatnet ligger ”Hansenbua” (Kartreferanse 32VNQ 093 144), ei lita steinbu med
lafta røste. Innvendige mål er 1,7 x 2,3 meter, bua har ovn, ved og en brisk, men ikke
kokeapparat. Et par kjeler og steikepanne finnes.

Fiskemuligheter.
I de fleste ørretvatna finnes det ørret opp til 1 – 1,5 kilos størrelse. Fisket kan være godt, men
som i de fleste fjellvatn kan det være perioder der det er svært vanskelig å ta fisk. Røyevatna
er stort sett overbefolket, men det tas enkelte store fisker. I alle eller så godt som alle
røyevatna er det også ørret, og enkelte ganger tas det stor ørret i disse vatna.

Fra veien ved skiferbruddene er det gangavstand til Storbukktjønna, Hesthåggåtjønna og
Tythøtjønna, som ligger mellom Drivdalen og Åmotsdalen. I disse vatna er det kun ørret.
Maksimalstørrelsen er rundt en kilo.
I Tjønnglupområdet er det to vatn med kun ørret; Avundtjønna og Finntjønna. For disse to
vatna er det forbud mot bruk av garn for utenbygdsboende fiskere. I de øvrige vatna i
Tjønnglupen er det både ørret og røye.
I indre deler av Åmotsdalen er det ørret i Haretjørna, Åmotsvatnet, tjønnene i Grytholet,
Langvatnet, Urdvatnet, Veslurdvatnet og Flatbekktjønna. Av disse er det Åmotsvatnet som
peker seg ut som det vatnet med størst fisk; her er det skjoldkreps og ørret på flere kilo har
blitt tatt der. På grunn av rik næringstilgang kan det være vanskelig å få fisk på stang der. I de
indre og vestre deler av Åmotsdalen finnes også flere navnløse småvatn der det er ørret. I
Åmotselva er det bra med ørret, men mer sjelden å få fisk over halvkiloen. I Såttjønna er det
røye (småfallen) og litt ørret.
I området nord for Åmotsdalen er det ørret i Snøfjelltjønnin. Allmenningsgrensa går gjennom
nordre Snøfjelltjønn, men etter avtale med Dindal sameie gjelder begge rettighetshaveres
fiskekort i hele vatnet. Mindre bestander av ørret finnes også i Ståkåtjønn, Hægstøltjønn og
Trontjønn. I Håmmårbekktjønna og Soløytjønnin er det både røye og ørret. Også i dette
området er det ørret i flere av de navnløse småvatna.

FISKE FOR BARN
Personer under 16 år fisker gratis med stang og håndsnøre i Oppdal Bygdealmenning.
For at barn skal bli interessert i fiske anbefaler vi at fisketuren legges opp slik at det ikke er
for langt å gå, og at man legger turen til et vatn der man har gode muligheter til fangst.. Det
kan derfor være lurt å prøve fiskelykken i noen av vatna med relativt tett bestand. Nedenfor
kommer vi med tre forslag til vatn og fisketurer som kan passe for barn.

Isfiske.
Isfiske kan være en svært barnevennlig aktivitet, enten som ren fisketur eller del av en annen
tur. Kakao og pølsegrilling (husk å ta med deg engangsgrillen hjem), lek i snøen og litt fisking
kan bli en super vintertur som barna vil huske lenge!
Husk å være forsiktig under isfiske. Normalt vil isen være solid det meste av vinteren på
fjellvatna, men sjekk uansett istykkelsen før du legger utpå. På regulerte vatn (som for
eksempel Gjevilvatnet) må man utvise ekstra forsiktighet da isen på slike vatn kan brekkes
opp og endres i takt med nedtapping gjennom vinteren. Ispigger anbefales for alt isfiske.
Gjevilvatnet er det vatnet det er lettest å fiske på isen i. For adkomst til vatnet, se kapittel
”A) Trollheimen”. Vatnet har en tett bestand av røye, og det er vanligvis relativt lett å få fisk.
Røyeblink agnet med maggot er effektiv og billig redskap.
For barn med litt større ”aksjonsradius” kan vi anbefale Liatjønna (32VNQ 376 454) og
Stavsjøen (32VNQ 370 488). Begge ligger like nord for alpintanlegget i Stølen, og letteste
adkomstvei vinterstid er å ta heisen til topps i Stølen for så å gå på ski. Til Liatjønna er det da
omtrent en kilometer å renne i svak unnabakke, mens det til Stavsjøen er omtrent tre
kilometer (over skaret mellom Kinnpiken og Blåørpiken). I Liatjønna er det ørret som lettest
tas på utsatt agnet snøre, mens det i Stavsjøen er overveiende røye som lettest tas med
røyeblink.

Stangfiske.
Stangfiske er for mange barn en populær aktivitet, og det er et utall av muligheter for å gjøre
fisketuren spennende. Som for isfiske bør man også her tenke sikkerhet – ikke la små barn
oppholde seg ved vatnet uten tilsyn, og husk at godkjent redningsvest er påbudt i båt.
Kullsjøen i Oppdal sentrum har en variabel bestand av ørret. Det drives utsetting av både
yngel og villfisk i vatnet etter behov. Vatnet er lite, men svært lett tilgjengelig, og mange
oppdalinger har hatt sine første fisketurer hit.
Næringtjønnene ved Vesleorkelsjøvegen har en overtallig bestand av ørret, og det byr
vanligvis ikke på problemer å få fisk her. Det finnes ørret over halvkiloen, men vanlig
størrelse er opp til 100 gram. For adkomst til vatnene, se kapittel
”B) Søraustfjellet, nordre deler”. I tillegg til vatna er det fint å fiske med ”langstang” og mark
i bekkene i området. Både bekken (Næringa) ut fra Næringtjønnene og i to av bekkene
mellom Næringtjønnene og Orkelsjøen kan by på spennende opplevelser (Kartreferanse på
bekkenes krysningspunkt med Vesleorkelsjøvegen er hhv 32VNQ 474 348 og 32VNQ 490
351).
Vi ønsker våre fiskere skitt fiske!
Med hilsen
Oppdal Bygdealmenning

