Fisketips i Lunner Almenning
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Innledning – Kartlegging av fiskevann

Stig Werner
Lunner Almenning sammen med Stig Werner har samlet inn kjent og ukjent informasjon om de
største fiskevannene i Lunner Almenning. Stig Werner er blant annet kjent som forfatter av
fiskebøkene «På hugget» og «Haspelfiske», som skribent i fagbladene Villmarksliv og Alt om Fiske og
som mannen som har besøkt og fisket i alle vann i Oslomarka. Etter at Stig nå har bosatt seg på
Harestua er han i gang med å gjøre seg kjent med alle vann på Lunner Almenning og utforske
fiskemulighetene.

Interaktivt kart med oversikt over fiskevannenes beliggenhet finnes på la.no
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Fiskevann i Lunner Almenning
Auretjern

Beliggenhet: Auretjern (391 m.o.h.) ligger ti minutters gange nordøst for Svartbekken
parkeringsplass. Fra den nederste parkeringsplassen følges rødmerket skiløype hele veien opp til
tjernet.
Topografi: Tjernet er et typisk myrtjern med mye flytemyr, særlig på sør- øst- og nordsiden, mens det
på nordvestsiden er brattere med steiner og skrenter. Til å være et såpass lite myrtjern, er det flere
steder overraskende dypt rett utenfor myrkanten.
Fiskearter: Ørret, abbor
Bestandsvurdering: Auretjern skjuler enkelte grove ørreter. Kilosfisker tas en gang i blant. Mer vanlig
er ørret opp mot 750 gram. Abboren i vannet blir sjelden over et par hundre gram.
Fisketips: Typiske standplasser for ørreten finner man rett utenfor myrtorver. Utfordringen er at
ørreten i vannet er nokså sky og lettskremt. Men har man en forsiktig framferd og er tålmodig, kan
snellebremsen etter hvert få kjørt seg. Det er muligheter for fluefiske på flere av myrtorvene, og
døgnfluer og maurimitasjoner bør få plass i flueboksen. Vaker det kloss inn til land kan det være
effektivt å snike seg innpå, for så å vippe kun en liten krok med et par mark ut i vaket. Marken vil på
grunn av sin beskjedne vekt sakte dale mot bunnen, noe en sulten ørret ofte ikke klarer å motstå.
Mørke spinnere, gjerne av typen Myran i svart, kan gi god uttelling om den blir sveivet inn langs
myrtorvene. På vinteren er det enkelte som tar turen opp for å isfiske på steder der man ikke
kommer til om sommeren. Man kan også gjøre gode abborfangster om ikke ørretfisket slår til.
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Avalsjøen

Beliggenhet: Avalsjøen (340 m.o.h.) ligger nordvest for Snellinghøgda, nord for rv. 35 og sørvest for
vannet Skjerva. Vannet er et av de største i Lunner Almenning. Det er mulig å kjøre bil opp bomvei
ved Bjørgeseter og helt inn til vannet.
Topografi: På veisiden nordvest i vannet ligger det en del hytter langs vannkanten. Ellers er vannet
omringet av variert skog, myr og kupert terreng. Det finnes også flere idylliske øyer. Leirplasser finnes
med jevne mellomrom rundt hele vannet.
Fiskearter: Ørret, abbor, sik, røye
Bestandsvurdering: Det finnes ørret av alle størrelser, der vanlig vekt ligger på 3-600 gram. Men det
går også diger fiskespisende ørret i vannet. Abborbestanden er variert. Det finnes mye små og
mellomstor abbor langs all vannvegetasjonen, mens vannets større abborer ofte jakter mer pelagisk,
gjerne i tilknytning til dypt vann langs land eller på grunner langt ute i vannet. Røyebestanden er
forholdsvis stor og snittstørrelsen er ikke all verden. Det er sjelden større røye å få enn ca. 300 gram.
Det finnes mye sik av varierende størrelse opp mot 7-800 gram.
Fisketips: Avalsjøen er såpass stor at det kan føles vanskelig å fiske fra land. Et godt utgangspunkt er
å starte å fiske i mindre viker, utenfor odder og nes, i sund, ved sivbelter og der bekker og elver
renner inn eller ut fra vannet. Dette er typiske plasser der både ørret og abbor kan ha tilhold.
Østsiden av vannet har flere slike spennende lokaliteter. Er det vakaktivitet kan det være en fordel å
komme seg ut i båt eller kano, enten for å dorge eller for å kaste på vak. Det er også åpnet for bruk
av flytering, slik at man kan komme seg litt utpå. Storørretens hoveddiett er småsik og røye. Det kan
derfor være smart å dorge med en wobbler eller sluk i sik- eller røyefarger. Avalsjøen er også et
populært isfiskevann, og da er det røye som det jaktes på. Det er mulig å gjøre store røyefangster, og
det er ingen umulighet å dra opp mot 50 røyer på en dag om man treffer på bittet. Det er mange
røyevarp i vannet, og et av de mer kjente strekker seg langs land fra odden sørvest i vannet og
oppover mot nordenden. Her er det også mulig å gjøre store fangster av sik, men da bør det fiskes
med mormyshka.
Annet: Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt.
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Fjellsjøen

Beliggenhet: Fjellsjøen (424 m.o.h.) ligger ca. 3 km vest for Svartbekken parkeringsplass. Vannet er
enkelt tilgjengelig om man følger grusveien fra Svartbekken enten til fots eller på sykkel.
Topografi: Vannet ligger naturskjønt til under Fjellsjøhøgda, og har varierte omgivelser. Her finnes
digre furutrær, tett granskog, myrpartier og store og mindre steiner og svaberg. Et par hytter ligger
langs nordøstsiden av vannet. Det finnes flotte leirplasser rundt hele vannet. Nordøst i vannet går en
smal og grunn kanal opp til Kalven. Dette er nærmest for et eget myrtjern å regne. Myrtovene
omslutter hele tjernet i spedd noen store og gamle furutrær.
Fiskearter: Ørret, abbor
Bestandsvurdering: Fjellsjøen har en meget fin ørretbestand, og fisk over en kilo er ingen stor
sensasjon. Det finnes mye ørret opp mot 7- 800 gram. Abborbestanden er variert. På de grunne
områdene vrimler det av småvokste tusenbrødre, mens det på dypere vann finnes langt større abbor.
Fisketips: Fjellsjøen er et spennende fiskevann, og kanskje spesielt er forsommerfisket verdt å få med
seg. Treffer man på vulgata-svermingene utover i juni, og man har fluestanga med, kan man gjøre
knallfangster. Store deler av Fjellsjøen er forholdsvis grunn, og på kveldstid siger ørreten nærmere
land på jakt etter mat. Da bør man være på plass. For de ivrigste kan vannet også være et veldig
spennende høstvann. I mørket kommer storørreten inn mot land for å jakte mat, og det å harve, altså
å stripe en diger marktugge i vannoverflaten, kan nå gi god uttelling og stor ørret på land. Fiske med
typiske skjesluker, som fiskes høyt i vannet, kan også være effektivt under dager med vakaktivitet.
Kalven fungerer nærmest som oppvekstområde for ørreten i Fjellsjøen, men huser også større fisk.
Særlig tidlig vår og sen høst kan det være insektsklekkinger som lokker opp større fisk.
Annet: Fjellsjøen deler fiskekortsone med OFA, der den sørlige delen er OFA-land og den nordlige,
inklusive Kalven, er Lunner Almenning.
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Gjerdingen

Beliggenhet: Gjerdingen (448 m.o.h.) er et stort vann plassert langt nord i Nordmarka, et par
kilometer nordvest for Fjellsjøen. Hit kommer man til fots eller på sykkel enten inn fra Svartbekken
eller Stryken. Det er også mulig å kjøre bilen i en lang omvei og parkere langs bomveien nord i
vannet. Kjør riksvei 4 til rådhuset ved Roa og videre mot Jevnaker. Ved Olimb tar man til venstre, der
en bomvei fører inn til Gjerdingen. Man sparer lite tid, kun krefter, på denne manøveren.
Topografi: Vannet har sjøareal på 2.966 km² og et magasin på 16.570 mill. m³ vann. Vannet er også
dypt med 60 meter som største dyp. Gjennomsnittlig dybde er på 14 meter. Vannet er regulert med
om lag 7 meter og har ofte nedtappede bredder, og omgivelsene kan derfor virke noe naken og steril.
Ved fullt basseng er det derimot varierte omgivelser med skog, myr, skrenter og steiner.
Fiskearter: Ørret, abbor, sik, røye
Bestandsvurdering: I Gjerdingen finnes stor ørret. Ørret på to og tre kilo tas hvert år, og langt større
finnes. Strandsonene domineres derimot av mye ørret opp mot 3- 400 gram. Det samme gjelder for
abborbestanden. Det finnes mye småtteri på de grunneste områdene, men i de litt dypere vikene kan
man få abbor på både en og nærmere to kilo. Sikbestanden er også forholdsvis stor med mye fisk
rundt 250 gram. Større finnes. Røyebestanden er stor med mye småfisk som resultat. Det er sjelden
større røye å få enn 200 gram.
Fisketips: I enkelte viker utover i juni og juli klekker den store døgnflua Ephemera vulgata, og treffer
man med klekingene kan man gjøre et lykketreff og sette fluepers på ørret. For de mer uinnvidde er
det ofte mye småfisk å få. Vannet er ofte nedtappet og medfører at det i strandsonen er mye
småørret. Et aktivt slukfiske med langtkastende utstyr kan da være et godt tiltak for å øke
snittvekten. Har man tilgang til en båt eller kano, mangedobler man sjansen for større fisk om man
målrettet dorger rundt og avfisker vannmassene. Vannet huser røye, og røyevarpene rundt
høyspentledningene midt ute på grunnene langt ute i vannet, produserer for mye røye. På nyisen kan
isfiske med røyeblink eller mormyshka gi meget store fangster.
Kalven i Gjerdingen helt i nord er et utpreget muddervann med enkelte fine abborer og mye ørret
rundt 2-300 gram. Gjerdingen tappes ofte ned utover sommeren, og det å fiske i Kalven blir da en
utfordring ettersom skummel mudderbunn kommer til syne og vanskeliggjør fisket. Rett utenfor
sundet fra Kalven og ut langs vestsiden mot Kaldputten, kan det være verdt å gå med slukstang og
aktivt avfiske mye vann. Enkelte partier her er dype, og det er mulighet for å påtreffe stor ørret.
Kalven er også et fint sted å sjøsette en eventuell kano for dorging ute i det store bassenget.
Annet: Gjerdingen går for å være kanskje markas beste krepsevann.
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Gjerdingen har flerdelt fiskekortordning: I nord er det fiskekort for Lunner Almenning som gjelder, i
sør OFA og i vest Jevnaker Almenning.
Historie: Opprinnelig hadde Gjerdingen utløp til store Skillingen, men i årene fra 1901 til 1909 ble det
bygget to tunneler som skulle føre vannet fra Gjerdingen via store Daltjuven og videre til Store
Sandungen. Demningen i Gjerdingen ble bygget i 1913.

Harestuvannet

Beliggenhet: Harestuvannet (234 m.o.h.) er Harestuas midtpunkt. Vannet ligger lengst sørøst i
Lunner Almenning, og er et populært nærvann som benyttes av fastboende året rundt.
Topografi: Harestuvannet er et stort vann på 1,580 m3, men er grunt. På vestsiden går rv. 4, en
trafikkert vei. I mellom vannet og veien finnes tett løv- og granskog, samt skrenter og nokså ulendt
terreng. Gamleveien på østsiden går derimot langs vannet og er et flott utgangspunkt for å komme
seg ut til de mange fine fiskeplassene. Maksdybde i Harestuvannet ligger et sted rundt 15 meter, og
gjennomsnittsdybden er 5,2 meter. Det medfører at vannet raskt kjøles ned om høsten, og isen
legger seg derfor hurtig.
Fiskearter: Ørret, abbor, sik, røye, gjedde, lake
Bestandsvurdering: Ørretbestanden er forholdsvis liten, og ørreten er generelt vrien å komme i
kontakt med, men enkelte store finnes. Det finnes mye flott abbor opp mot en kilo, og på åttitallet
ble det funnet en abbor på land på 2,65 kilo! Forskere konkluderte med at fisken hadde blitt tatt av
en fiskeørn. Sikbestanden er fin med mye fisk opp mot seks, sju hekto. Gjeddene i vannet oppnår fin
størrelse, og gjedde over 10 kilo skal være tatt, selv om det er langt mellom dem. Mer vanlig er
gjedder mellom to og fem kilo. Det skal også være bekreftet at det finnes en liten røyebestand med
individer mellom 300 og 500 gram. Vannet har også en bestand av lake, men det er sjelden storfisk å
få.
Fisketips: Ofte er det de som dorger fra båt eller kano som kommer i kontakt med de største
ørretene, eller ørret i det hele tatt. Ørreten er for øvrig i god kondisjon. Flytering, som er tillatt i
vannet, kan også være en mulighet. Noe av grunnen til at ørreten er vanskelig å få, er at den må
passe seg for gjedda. Gjedda liker seg på grunt vann hvor den har gode jaktforhold, og ettersom
Harestuvannet er grunt over det meste, finnes også gjedde spredt utover. Det medfører at ørreten
gjemmer seg i de dypere partiene, som ofte både er langt ute og vanskelig tilgjengelig for enhver
fiskestang. Om vinteren er det blant skøyteløpere, turgåere, modellflyentusiaster og andre mange
som forsøker seg på isfiske. Og det er ikke et dumt valg. På isen er det enklere både å finne og lokke
blant annet sik og abbor på små mormyshkaer eller pimpler. Et godt sik- og abborfiske kan man ha
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om man finner stimen og er der på rett dag. Ismeite med agnfisk på isen eller aktivt stangfiske med
sluk eller wobbler etter gjedde gir gode muligheter for å kjenne skikkelig drag i sena. Det oppfordres
til fang og slipp på stor gjedde ettersom de er reale rovfisker som holder fiskebestandene nede, slik
at vannet ikke blir overbefolket av masse småfisk. Lake finnes også, og lakeplassene skal være rundt
øya sør i vannet.
Annet: Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt. Det er kanoutleie for Harestuvannet fra Harestua
kro.
Harestuvannet har en god bestand av kreps, og mange er ute i begynnelsen av august for å sikre seg
en middag eller to.
Vannet deles med OFA, der østsiden er innenfor Lunner Almennings område.

Korsvatnet

Beliggenhet: Korsvatnet (503 m.o.h.) ligger sørøst for Langvatnet og nordvest for Korsvasshøgda, og
er et forholdsvis stort vann, men er nærmest delt i to. Her krysser blant annet en av øståsens mange
grusveier over.
Topografi: Den søndre delen er mer åpen og er dypere, og er omkranset av blandingsskog, noen små
myrpartier og et par partier med steiner og svaberg. Den nordre delen er mer kupert og har store
partier med grunt sivbevokst vann. Et par mindre øyer finnes også. Vannet har flere fine leirplasser,
og det er også satt ut benker og bord til besøkende.
Fiskearter: Ørret, abbor, sik
Bestandsvurdering: Vannet huser mye ørret, abbor og sik, og det drives uttynningsfiske av sik. Men
det finnes ørret som kan bikke kilosgrensa. Mer vanlig er fisk mellom 2-500 gram. Abboren i vannet
blir sjelden større enn ca. 200 gram, men enkelte større forekommer. Siken er tallrik og stort sett
småfallen.
Fisketips: Korsvatnet er et populært fiskevann, og det er ikke uten grunn. Her finnes fine fiskeplasser
og vannet er enkelt tilgjengelig. Døgnflueklekkinger på forsommeren lokker ørreten opp i vakmodus,
og det er mulig å gjøre gode fangster på fluestanga. Ellers fungerer både sluk, spinner og mark meget
bra. Er det vakaktivitet bør agn og redskap presenteres i overflaten, men virker vannet dødt er det
nær bunnen fisket bør foregå.
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Kroktjernet

Beliggenhet: Kroktjernet (602 m.o.h.) ligger sørøst for Paradiskollen og nordøst for Kroktjernsberget,
og er en av Lunner Almennings høyest beliggende vann. Enkleste adkomst er å kjøre inn fra
Bjørgeseter og parkere ved bomveiens slutt ved Dampiperen. Herfra følges høyspentmastene. Ved
mast nummer fire tar man til høyre og følger myrdraget et par hundre meter innover.
Topografi: Det er to tjern, lille og store, og de har en skjør forbindelse gjennom en liten grunn
myrbekk. Området er vakkert og preges av glissen og gammel granskog, mypartier og mindre
skrenter. Man får litt lavfjellsfølelse her oppe. Blåmerket sti fra Harestua sneier sørenden av det
store tjernet. Det finnes en lite brukt, men fin leirplass oppå skrenten omtrent midt på det store
tjernets vestside.
Fiskearter: Ørret, abbor
Bestandsvurdering: Dette er et vann som kan overraske. Enkelte ørreter oppnår flott størrelse over
trekvart kilo. Mer vanlig er ørret opp mot 600 gram. Det finnes forholdsvis mye abbor og den blir
sjelden særlig stor.
Fisketips: Det er nok det store Kroktjernet man bør satse på. Tjernet blir sjelden besøkt av fiskere.
Breddene langs nordenden er urørte, men innbyr til å fiske. Oppsøk gjerne partier som ligger i le,
avhengig av vindretningen. Her tar ofte ørreten tilhold, og den vaker gjerne hyppig under gode
forhold. Det finnes flere fine myrtorver rundt tjernet som innbyr til fluefiske. Et par steder i sørenden
lener et par bjørketrær seg ut over vannet. Under disse kan det stå ørret, men her må man være
forsiktig så ikke fisken skremmes. Mark, små sluker og høytgående spinnere er agn og redskap som
også bør forsøkes.
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Vesle Klattertjernet

Beliggenhet: Vesle Klattertjernet (442 m.o.h.), også av mange kalt Lille Klatretjern, ligger noen
hundre meter sørøst for Store Klattertjern, ca. 45 minutters gange fra Svartbekken parkeringsplass.
Følg stien til Store Klattertjernet, og herfra blåmerket sti til den sneier tjernets vestside.
Topografi: Tjernet er lite og rundt der hoveddelen er omkranset av myr. Det gjør at det er dårlig med
leirplasser.
Fiskearter: Ørret, abbor
Bestandsvurdering: Det er forholdsvis mye ørret i tjernet, men blant mange 300 grams ørreter finnes
en og annen storvokst kubbe. Abborbestanden er stor med mye grei stekefisk opp mot 200 gram.
Fisketips: Vesle Klattertjern går for å være et dårligere vann enn Store Klattertjern, og tjernet ligger
derfor også mer i fred for fiskere. Men er det ikke bitt noe annet sted, er det som regel aktivitet her.
Ofte er det vak å se, og det er mulig å nå ut til vakene med fluestanga. Også markfiske med og uten
dupp kan gi gode fangster. For slukfiskeren er det sluker opp mot 12 gram, gjerne med innslag av
mørke farger som bør få svømmetid, eller høytgående spinnere i svart og gull eller kobber.
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Mylla

Beliggenhet: Mylla (496 m.o.h.) ligger sørvest for Svea og nordvest for Bislingflaka. Myllsvegen
stryker sørøstsiden av vannet et lite stykke, mens grusveier omkranser vannet på sør, vest-og deler
av nordvestsiden. Det gjør vannet enkelt tilgjengelig uansett adkomstvei. Parkeringsplassen ved
Mylla dam ligger rett ved oppkjørselen til Bislingen, og er mye benyttet sommer som vinter. Ny stor
parkeringsplass rett ved er også gjort i stand.
Topografi: Mylla er stort og langt, og har en maks dybde på 47 meter. Vannet omkranses av tett
bevokste bredder med gran- og løvskog ispedd enkelte myrpartier. Det finnes flere fine leirplasser
langs grusveien på sørsiden.
Fiskearter: Ørret, abbor, røye, sik, lake
Bestandsvurdering: Det finnes en del stor og fin ørret. Mindre ørret opp mot 300 gram er det mye
av. Store stimer med småabbor finnes, men også grove eksemplarer svømmer rundt i vannet.
Røyebestanden er stor, og røyene er generelt små, sjelden større enn 200 gram. Siken oppnår
brukbar størrelse opp mot en halv kilo. I Fløyta rett nedenfor Mylla er vannet grunt, men det finnes
både ørret og abbor av gjennomsnittelig størrelse. Det er sjelden stor fisk her, men mulig å få flere.
Fisketips: De større ørretene kommer man enklest i kontakt med i en båt eller kano hvor det dorges.
Flytering er tillatt i vannet og kan være en mulighet. Mindre ørret vaker gjerne innenfor kastehold fra
land og kan tas på mark, spinner, sluk og flue. Grov abbor finnes gjerne et stykke utenfor områder
med liljeblader og der grunt vann går over til dypt. Mindre abbor tas gjerne inne blant
vannvegetasjonen. Røyefisket foregår hovedsakelig på isen, gjerne rundt juletider når isen er trygg.
Gode plasser er på ganske dypt vann rundt øyene i vannet. På sommerstid kan man ofte se små vak
tett i tett. Dette er ofte sik, som gjerne tar en liten flue, mark eller spinner. Det finnes også en god del
småvokst lake i vannet. De kan tas på bunnmeite med for eksempel en fiskefilet.
Annet: Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt.
Padler man kano over Mylla er det en fin landingsplass i sørøstenden, der man enkelt kan trille
kanoen opp på grusveien rett ovenfor.
Vannet deler fiskekortsone med Lunner Grunneierlag og Jevnaker Almenning. Den søndre delen
ligger i Lunner Almenning.
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Myllselva

Beliggenhet: Myllselva renner ut i fra Mylla og gjennom Fløyta helt nord i Nordmarka, deretter
gjennom Storfløyta og videre nedover langs Vestbygdvegen før den renner under brua ved
Vestbygda. Herfra forsvinner elva inn i skogen og dukker opp igjen når den passerer under rv. 4 og
ender sin reise ut i nordvestsiden av Harestuvannet.
Topografi: Elva har et totalt fall på ca. 260 meter. Store deler av breddene langs elva er tett bevokste,
men det finnes små åpninger der man kan fukte sena.
Fiskearter: Ørret, gjedde (lengst ned)
Bestandsvurdering: Hele elva er stappfull av småørret som enkelt lar seg lokke. Det finnes også en og
annen brukbar ørret blant alle de små. Selv om det ikke skjer ofte er det rapportert stor ørret fra
elva, men vanlig størrelse er ørret mellom 100 og 200 gram.
Fisketips: En enkel krok med et par små mark som vippes ut i strømmen, er som regel alt som skal til.
Elva har både raskt strømmende vann, fosser og stille partier med små og større kulper. Flere steder
er elva vanskelig tilgjengelig med fiskestanga. Det er særlig de dypere kulpene som bør avfiskes, og
kanskje særlig rett nedenfor strykene i elva, blant annet rett nedenfor ruinene av Bolchen- tresliperi
ved Vestbygdvegen. Elva egner seg godt for fiske med søkke og mark som bunnfiskes. Også små
spinnere kan fiske godt. Ei spennende fiskeelv for barn og for de som liker å fiske i rennende vann.
Blant annet finnes en sakterennende strekning med mye ørret rett ovenfor parkeringsplassen på
Svartbekken. Helt nederst der elva renner rolig inn i Harestuvannet kan det dukke opp en og annen
gjedde, men de er sjelden store. En wobbler eller en sluk kan da gi fangst.
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Skjerva

Beliggenhet: Skjerva (418 m.oh.) ligger nord for Avalsjøen og rett sør for rv. 23 som sneier vannets
nordside. Det er mulig å kjøre bil på bomvei fra Bjørgeseter forbi Avalsjøen til veien stopper, og
herfra gå et par hundre meter ned til vannets sørside. Alternativt kan man kjøre via Oppdalen på rv.
23 og parkere på nordsiden av vannet ved Skjervatråkket.
Topografi: Skjerva er et stort vann helt nord i Lunner Almennings område. I nordenden ligger
Skjervatråkket, en historisk samling av mange små hytter som nå brukes av bruksberettigede som
fritidsboliger. Det er også noen hytter på vestsiden. Ellers omkranses vannet av løv- og granskog,
avbrutt av enkelte myrpartier samt små og større skrenter. De fineste leirplassene finnes på vannets
sørside.
Fiskearter: Ørret, abbor, røye, sik
Bestandsvurdering: Ørretbestanden er variert. Det finnes mye ørret opp mot 3-400 gram nær land.
Langt større fisker finnes og ørret på et par kilo tas fra tid til annen på dorging fra båt.
Røyebestanden er stor med mye mindre fisk opp mot 300 gram. Enkelte grove røyepurker kan
forekomme. Abborbestanden er variert med mye fisk opp mot 250 gram. Enkelte langt større
forekommer. Siken er ganske fin med mye fisk rundt 3-400 gram.
Fisketips: Vannet er stort og forholdsvis rundt. Det gjør at det er en stor fordel å komme seg utpå
med båt eller kano. Fiske fra flytering er tillatt, og kan hjelpe til med å komme seg litt utpå. De større
ørretene oppholder seg som regel et godt stykke ut i vannet, men enkelte kan ta tilhold i viker og
knekker, særlig der det er dypt vann nær land. Dorging med wobbler og sluk er den sikreste metoden
for å komme i kontakt med grov fisk. Bruk gjerne redskap med innslag av oransje og røde fargetoner
som imiterer røye eller blanke fargetoner som imiterer sik. Disse er rovørretens hoveddiett. På
vindstille dager kan det være bra vakaktivitet, og da kan fluefiske fra en flytering gi gode fangster.
Fisker man fra land er det gjerne langtkastende sluker det går i. Isfiske etter røye er en årlig
happening for mange. Kikkefiske etter røye rundt juletider, eller så snart isen er trygg, kan gi store
fangster av røye opp mot 300 gram. Mer vanlig er fisker rundt 150-200 gram.
Annet: Lunner Almenning deler fiskekortområde med Lunner Grunneierlag. Innenbygdsboende har
lov til å fiske fra båt.

13

Store Klattertjernet

Beliggenhet: Store Klattertjernet (432 m.o.h.), også av mange kalt Store Klatretjern, ligger ca. 30
minutters gange øst for Svartbekken parkeringsplass. Følg skiløypa fra den nederste
parkeringsplassen et par, tre hundre meter til løypekrysset og følg umerket sti østover som krysser
bekken fra Auretjern.
Topografi: Tjernet er mer for et vann å regne, og er omkranset av furumoer, svaberg, småskrenter og
myrtorv. Det finnes mange idylliske leirplasser rundt vannet, noe mange fiskere vet å utnytte. Hver
helg sommeren i gjennom er leirplassene rundt vannet okkupert av ivrige fiskere.
Fiskearter: Ørret, abbor
Bestandsvurdering: For lokalkjente er tjernet kjent som et storørretvann. Fisk på rundt en kilo er
ganske vanlig. Abborbestanden er på det jevne, med mye abbor rundt 200 gram, men større abbor
opp mot en halv kilo finnes.
Fisketips: Mange av vannets ørreter blir tatt med sluk og fortomsflue. Sørenden av vannet består av
enkelte store myrpartier. Her er det flotte forhold for fluefiske, og ørreten vaker jevnt sesongen i
gjennom. Sørenden ligger også mer i le enn hovedbassenget lenger ut. De største ørretene er mer
sky og går gjerne langt ute i vannet på dagtid, men trekker inn mot land når kvelden og mørket siger
på. Da er det mulig å få flott ørret. Også isfiske rundt påsketider kan gi gode fangster. De aller ivrigste
kjører veien opp mot Bislingen for å få en oversikt over hvor langt snø- og issmeltingen har kommet
utover vårparten.
Annet: Vannet er mye besøkt, og de fleste rydder opp etter seg, men enkelte lar plastposer,
ølbokser, engangsgriller og svære presenninger ligge. Dette skal tas med tilbake! Husk også
bålforbudet i perioden 15. april til 15. september. Det er heller ikke lov å hugge ned trær for å skaffe
ved.
Historie: Det sies at den lyse store steinen nord i tjernet i gamle dager ble kalt Wergelandsteinen.
Henrik Wergeland skal flere ganger ha vært her oppe for å klarne tankene og hente inspirasjon til
sine skriverier.
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Skotjernet

Beliggenhet: Skotjernet (538 m.o.h.) ligger litt bortgjemt i foten av Skotjernfjellet på grensen mellom
Lunner og Nittedal, en snau kilometer sør for Nordre Fjellsjøen. Det fordrer litt innsats å ta seg inn
hit. Greiest adkomst er å ta sykkelen fatt fra bommen nede ved grusveien opp fra Bjørgeseter og
sykle opp til Skotjernshytta. Herfra er det ca. 1,5 kilometer å gå på blåmerket sti. Stien sneier da
tjernets sørside.
Topografi: Skotjernet er forholdsvis stort og er mer på størrelse med et stort skogsvann. Breddene er
varierte og består av blandingsskog, myrpartier, skrenter, steiner og typiske odder som innbyr til
leirliv. Det finnes mange større og mindre viker og knekker, odder og nes der man kan gjemme seg
bort. Fine leirplasser finnes på de fleste odder og nes.
Bestandsvurdering: Tjernet er et av flere vann innenfor Lunner Almenning som huser virkelig flott
ørret opp mot 7- 800 gram. Kilosfisk, og vel så det, er ingen umulighet om man er på rett plass til rett
tid. Abboren har også grei snittvekt og enkelte blir opp mot 300 gram.
Fiskearter: Ørret, abbor
Fisketips: Man kan generelt ikke forvente å få en kilosfisk uten innsats og tålmodighet. Et tips kan
være å forsøke å finne fisker som har tatt tilhold i en av de mange vikene, og som er oppe og vaker.
Disse er mottagelig for mat, og det kan være stor fisk. Det er mulig å kaste med flue flere steder, og
under ulike insektsklekkinger kan det være bra vakaktivitet. Slukfiske egner seg godt der det er mer
åpent vann og når ørreten står langt ute. Forsøk sluker i kobber og rødt eller sluker med innslag av
kalde grønnfarger. Abboren i vannet har også grei snittvekt, og det er mulig å gjøre gode fangster på
både mark- og spinnerfiske. Det å harvefiske i mørket om høsten kan også være en vinner.
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Store Snellingen

Beliggenhet: Store Snellingen (540 m.o.h) ligger vakkert til på høyden sørøst for Snellingshøgda på
grensen mot Akershus og Nittedal kommune.
Topografi: Store Snellingen er et stort skogsvann med variert biotop der både furumoer, myr,
skrenter og granskog veksler på å dominere. Vannet har en et par hundre meter lang tange som
strekker seg ut fra nordenden av vannet. Det finnes leirplasser fordelt rundt store deler av vannet, og
der særlig plassen på enden av den lange tangen er et populært sted.
Fiskearter: Ørret, røye
Bestandsvurdering: Vannet har en variert ørretbestand med mye ørret mellom 3-600 gram.
Kilosfisker og vel så det finnes, men de er ikke så lett å overliste. Vannet har også en stor
røyebestand. Størrelsen på røyene er ikke all verden, men enkelte kan kanskje bli opp mot 300 gram,
mer vanlig er fisker rundt 150 – 200 gram.
Fisketips: Vannet er kanskje mest kjent for å være et røyevann hvor det er mulig å dra mye røye. Det
er flere som hvert år tar turen opp på isen rundt juletider for å isfiske etter røye på røyevarpene.
Men selv om røya ikke er så stor er det derimot mulig å få mange av dem, og lite smaker bedre en
fersk pannestekt røye. Røya tas gjerne på en røyblink med en fortomsbit ned til en maggotagnet
krok.
Annet: Vannet deles med Romeriksåsen fiskeadministrasjon, der den sørvestre delen ligger i RFAs
område.
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Storfløyta

Beliggenhet: Storfløyta (396 m.o.h.) er et midlertidig stoppested for Myllselva noen hundre meter
ovenfor Svartbekken parkeringsplass.
Topografi: Storfløyta er avlangt med sivbevokste bredder og omkranses av tett løvskog og enkelte
myrpartier. Vannstanden varierer sterkt etter vannføringen i Myllselva, og deler av vannet ligger
periodevis helt brakk, noe som også påvirker både ørretens standplasser og bitelyst. Storfløyta har en
gammel demning i sørenden, som kan være et greit utgangspunkt for en fisketur. Her er det også
mulighet for leirslagning.
Fiskearter: Ørret
Bestandsvurdering: I vannet finnes masse småørret, men tilgangen til noe dypere vann gjør at også
enkelte større ørreter tar tilhold her. Det er blitt tatt ørret på rundt halvkiloen, selv om det er langt
mellom dem.
Fisketips: Her er man nesten garantert fangst, og både små sluker og spinnere, mark og flue gir som
regel uttelling. På grunn av den store bestanden er det bare å ta opp all den ørreten man klarer å få.
Vannet er finfint for barn og nybegynnere, der man som oftest får fisk, og der man også kan teste ut
ulike redskap og agn for å se hva ørreten foretrekker.
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Svea

Beliggenhet: Svea (480 m.o.h.) ligger lengst nord i allmenningsområdet, nordøst for Mylla.
Sveavegen går langs vannets østside, og langs denne finnes det flere steder å ta seg ned til vannet.
Det er også anlagt stor parkeringsplass for badegjester på Gruvesletta i nordøstenden av vannet.
Topografi: Svea er et mellomstort avlangt skogsvann med en del hyttebebyggelse på vestsiden. Det
tar bort litt av villmarkspreget. Vannet er i store deler tett bevokst med løv- og blandingsskog, men
det finnes også svaberg og skrenter, og enkelte mer åpne områder. Et par brukbare leirplasser finnes
på vestsiden, blant annet rett ved inngangen til Svartvika.
Fiskearter: Ørret, abbor
Bestandsvurdering: Ørretbestanden er forholdsvis god med mye ørret rundt 3-400 gram. Det finnes
også en del ørret mellom en halv og en kilo. Abborbestanden er også grei med mye abbor opp mot
250 gram, og det dukker også opp enkelte grove kumlokk.
Fisketips: På klare sommerdager vaker det intenst med ørret som gjør akrobatiske luftsprang etter
svermende insekter. Selv om det ligger en del hytter i området har man mange plasser for seg selv på
østsiden. Ønsker man å ha vannet alene i sommersesongen, er det kvelden og natta som bør
prioriteres. Det er gode muligheter for ørretfangster på sluk, spinner, mark og flue. Rom for baksleng
er det mindre av, men vannet er åpnet for bruk av flytering som gir økte odds for nærkontakt på
flueutstyr. På land finnes fluemuligheter i nord- og sørenden, samt i Svartvika. Isfiskere er det ikke
mange av, men vannet er enkelt tilgjengelig og huser mye fisk, så det bør være mulig å sikre seg en
vintermiddag eller to.
Annet: Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt.
Svea er også et populært badevann med eget stupetårn, flytebrygge og sandstrand i nordenden.
Vannet deles med Lunner Grunneierlag.
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Sveselva

Beliggenhet: Sveselva har sitt utspring fra Svea, men får etter hvert selskap med bekken fra
Muttatjern nedenfor Muttabråtan på Grua, og renner videre gjennom variert landskap og ut i
nordenden av Harestuvannet.
Topografi: Nede ved Hadeland Bergverksmuseum kommer elva ut i roligere partier og renner under
riksvei 4 før den følger gamleveien. Herfra er elva fiskbar. Elva er stedvis en Amasonas i miniatyr med
mye våtmark og tett vegetasjon, noe beverens herjinger må ta mye av skylden for. Det skal ikke mye
nedbør til før området blir svært så vått.
Fiskearter: Ørret
Bestandsvurdering: Stort sett er det småørret opp mot 200 gram, men det er tatt ørret rundt en halv
kilo i de dypeste kulpene. Lengst opp i elva dominerer småørret.
Fisketips: På strekningen nedenfor Vaskeriet og ned til Harestuvannet er det mulig å gjøre
ørretfangster. Det å smygfiske ørret med kun en krok agnet med mark, eller å kaste med små
spinnere eller mikrowobblere kan gi morsomme opplevelser. Elva kan være et fint utgangspunkt for
barn til å få sin første bekkeørret. Med dupp, mark og et lite søkke er det gode sjanser for at det i de
sakteflytende kulpene raskt blir liv i duppen. I vann med mer strømninger bør duppen utelates og
heller fiskes på bunnen med stram sene for å merke minste antydning til napp.
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Ytre Svea

Beliggenhet: Ytre Svea (480 m.o.h.) ligger sørøst for Svea og er dennes lillebror. Vannene har
forbindelse gjennom en grunn sivbevokst kanal. Det er mulig å ta seg ned til vannet langs Sveavegen
på østsiden.
Topografi: Vannet er i store deler omkranset av tett løv- og blandingsskog, samt myrpartier, og kan
være litt utilgjengelig enkelte steder. Vannet er langgrunt og sivbeltet når langt ut i vannet. Det
finnes en brukbar leirplass på vannets sørøstside, samt en omtrent midt på vannets østside.
Fiskearter: Ørret, abbor
Bestandsvurdering: Ytre Svea er blant ihuga abborfiskere kjent som et vann hvor det finnes grov
abbor. Her har fiskeforeninger fra nær og fjern tatt turer for å prøve å lure storfisken. Det finnes en
bestand av abbor over en kilo, noe som må sies å være storabbor. Ørretbestanden er også god, og
enkelte kilosfisker finnes.
Fisketips: Ofte er det på isen mange prøver seg. Men det er også gode muligheter på sene
sommerkvelder når stor abbor kommer inn mot land for å jakte. En liten wobbler eller sluk kan da gi
real kamp med stor og sprek fisk. Ørreten i vannet gjør ofte høye luftsprang etter insekter. Ørreten
går på dagtid ofte akkurat utenfor kastehold, men om kvelden trekker den nærmere og er da mulig å
nå ut til. Vannet har mye vannvegetasjon og er langgrunt, noe som gjør at fisken om dagen står langt
og dypt ute, men som om kvelden, eller i dårlig lys, kommer inn på grunnene for å jakte mat. Alle
redskap bør forsøkes, selv om fluefisket kan være en utfordring, og kanskje særlig om dagen bør man
ha litt kastevekt for å komme langt og dypt ut.
Annet: Ytre Svea er ikke åpnet for bruk av båt og flytering, slik som Svea er.
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