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Veksen (1)

Fiskelaustjørna (5)

Grøsjøen (9)

Generelle tips

Ørret, røye og ørekyte. Populært isfiskevann. Mye smårøye, men også fin fisk av
god kvalitet, spesielt sør i sjøen. Tynn bestand med stor ørret. Noen populære
fiskeplasser er markert med rød prikk på kartet. På sommeren anbefaler vi at du
prøver de mindre vannene da det er lettere å få fisk i disse enn i Veksen.

Ørret og røye. Et vann med stor og fin fisk av svært god kvalitet. Snittstørrelse på
tre-fire hekto. Til tider vanskelig å få. Vinterstid anbefaler vi at du fisker på sørøstsiden. Sommerstid bør du prøve på vegsiden og under grustaket.

Ørret og ørekyte. Fin fjellørret med snittvekt på tre hekto. Åpent fjellterreng
rundt vannet. Mest benyttet til fiske på sommerstid. Det er forholdsvis lett å få
fisk og dette er et barnevennlig fiskevann.

•

Prøv å fiske etter røye med små spinnere i rødt og kobber fra land i Valsjøen
rett etter at isen har gått. I et par uker etter isgang kan dette være effektivt.
Synkende dupp (Bomberdupp) med grønn Montana-flue kan også være svært
effektivt når det sveives inn veldig langsomt.

Andtjørna (6)

Gransjøen (10)

•

Ørret, litt ørekyte og canadarøye. Et godt fiskevann med mye stor fisk. Mange
steder kan det være vanskelig å fiske fra land grunnet gress, men midt på sjøen
på øst- og vestsiden er det fint å fiske. Andtjørna blir mest brukt sommerstid,
men er også verdt et besøk på vinteren. Da må man normalt benytte ski siden
vegen sjelden er brøytet. Snittstørrelse på fisken er fem-seks hekto.

Ørret og ørekyte. Snittvekt på to hekto. God kvalitet på fisken og rød i kjøttet.
Kanskje det letteste vannet å få fisk i. Fiske sommerstid er mest vanlig. En veldig
god fiskeplass er der bekken renner ut av vannet.

Ved sommerfiske er små sildesluker i fargene rødt, blått og blankt effektivt.
Synkedupp og mørke våtfluer i fargene blått/sølv og svart/sølv fisker bra
tidlig. Senere er er streaking caddis verdt å forsøke. På vinteren er røyeblink
i rødt og kobber med maggot den mest brukte redskapen.

•

Røtjørnene (7)
Røye og ørret. Størst fisk i det nordre tjernet. Snittsstørrelse på fisken er to-tre
hekto. Best kvalitet på fisken sommerstid. Mye fisk, spesielt i søndre tjernet. God
kvalitet på fisken og gjerne rød i kjøttet.

Ørret og ørekyte. En perle av et fiskevann. Fin ørret med gjennomsnittsvekt på
tre hekto, men med god mulighet for langt større fisk. Det er best å fiske fra
land på vestsiden av sjøen hvor det er dypere. Dupp og flue er et godt tips. Bruk
gjerne langtkastende stenger da det er en fordel å kaste langt ut. Villsjøhytta er
et godt utgangspunkt for fiske i Villsjøen og leietakere av hytta kan fiske fra båt.

Prøv å pilke med veamark etter røya på våren. Denne finner du under barken
på ett år gamle furustubber. Dette er et suverent agn og langt mer effektivt
enn maggot. Best fiske har du fra en meter over bunnen og oppover til rett
under isen (se film om veamark på Youtube, søk etter “Veamark”).

•

Elva Flena er en fin plass å ta med unger for å få fisk. Bruk gjerne dupp og
flue eller teleskopstang med mark og et lite søkke. Der vil barna ha gode
sjanser for å få bekkeørret. Prøv å fiske fra Flendalssetra og helt opp til
Flendammen.

Langtjørna og Sætertjørna (8)

Bortjørna (12)

•

Hytteoppsyn Thore Palerud (mobil 41521380) svarer på alt om fiske.

Ørret, abbor og ørekyte. Veldig fin fisk. Snittstørrelse på ørreten er fire- fem
hekto i Langtjørna. Alle odder og spesielt steinskjæret i Sætertjennet er gode
fiskeplasser. Langtjørna passer best for fiske med sluk da dette ofte gir større
fisk.

Ørret og ørekyte. Fint fiskevann med fjellørret av god størrelse og kvalitet. Fisk
mellom halvkiloen og kiloen er ikke uvanlig. Den beste fiskeplassen finner du
på østsiden på det søndre tjernet. På det nordre tjernet bør du fiske der bekken
renner inn og ut av vannet.

•

Fiskekort for Andrå kjøper du på www.inatur.no og lokalt hos May og Fred’s
Fiske/Fritid på Åkrestrømmen

•

Følg oss på Facebook på Andrå fiske

Stortjørna (2)
Ørret, røye og ørekyte. Fisk på kiloen er ikke uvanlig. God kvalitet på fisken, men
den kan være vanskelig å få til å bite.

Tjern på Valsjøberget (3)
Ørret. Koselig lite vann med godt med ørret på tre rundt hekto som er rød i
kjøttet. Større fisk finnes også. Mest aktuelt for fiske på sommeren. Det er en fin
tur opp fra Valsjøen. Bålplass i sørenden av vannet. Barnevennlig sted å dra på
fisketur til.

Søndre Valsjøen (4)
Ørret, røye og ørekyte. Trolig områdets beste fiskevann med stor røye og ørret,
men fisken kan være vanskelig å få. Et populært isfiskevann. Gode fiskeplasser
på vinteren er rundt viker og øyer.

Villsjøen (11)

