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Fjellfiske i toppklasse 
Ifølge sportsfisker Sverre Lunde kan Nesbyen by

 på noe av det beste ørretfisket på Østlandet. 
Her deler han noen av sine tips med deg.

ÅRVÅKEN: Sverre har fått øye på en vakende
fisk og hiver snøret i samme retning. 

På www.nesbyen.no
finner du kart over 
fiskevannene og 

sonene i Nes

Tips

“–  Jeg tror faktisk ikke det 
er mange kommuner på 
Østlandet som kan hamle 
opp med Nes i antall ørret-
vann og kvalitet på fisken.”

- Det unike med Nes er at du kan fiske i 
omtrent alt av fiskevann. Du kan velge
mellom mer enn 200 reine ørretvann. 
Grunneierne har forstått verdien av å tilby 
fiskekort. Jeg tror faktisk ikke det er mange 
kommuner på Østlandet som kan hamle 
opp med Nes i antall ørretvann, kvalitet på 
fisken og muligheten «hvermansen» har til å 
fiske, sier Sverre. Den pensjonerte læreren 
vokste opp med fjellfiske i Tydalsfjellene i 
Trøndelag og har fisket “hele livet”. Som 
innflytta Hallingdøl har han fisket i Nesfjella 
de siste 20 årene.

HÅPER PÅ GODT HØSTFISKE
Årets sommer har som kjent vært uvanlig 
varm. Selv om mange av oss har gledet oss 
over badetemperaturene, så har det slett 
ikke vært noen drømmesommer for fiske- 
entusiastene. Ørretens trivselstemperatur 
ligger rundt 10-14 grader.  

- I en normalsesong gir juni og tidlig juli 
den beste fangsten, men årets sesong er 
litt annerledes på grunn av varmen. Jeg 
håper og tror det blir bedre utover høsten 
med kaldere og lengre netter, sier Sverre. 
Fiskesesongen varer frem til 20 september, 
så det er altså gode grunner til å utnytte de 
siste ukene av årets sesong godt.

Tekst og foto: Lars Storheim
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SVERGER TIL FLUE
Selv fisker jeg bare med flue og fluestang, 
noe jeg virkelig vil anbefale alle. Det finnes 
ikke morsommere måte å få fisk på. Les deg 
litt opp, snakk med en erfaren fluesfisker og 
bli gjerne med på et lite kastekurs hos Nes 
Jakt og Fiskeforening, er rådet fra Sverre. 
For de som ønsker en litt enklere løsning er 
sluk, mark og dupp-og-flue gode alternativer 
som kan gi minst like mye fisk. 

HVOR BØR MAN FISKE?
Flere steder i Nes kan man kjøre bilen 
omtrent til vannkanten. Skålsrudstølen, 
Myking, Grønhovd, Imle, Nes Østmark, 
Fekjan, Liemarka, Nes Østås og Thonmarka 
har alle områder der en kan finne fiskevann 
like ved veien. Hallingdalselva er naturligvis 
lett tilgjengelig. Om en ikke vegrer seg for å 
gå noen meter, så kommer Sverre her med 
noen anbefalinger:

Nes Nordmark: Fra Grønhovd, sykle på 
bomvegen innover mot Såtestølene  
(Såtenatten). Her er det flere vann med stor 
fisk på sørsiden av veien. Holmevatn, som 
man kan nå fra Grønhovd, har en meget 
god bestand av fin ørret. Her finner man 
også den flotte gapahuken “Håkonbue” 
som står åpen for alle.

Nes Sørmark: Gå eller sykle (et stykke) mot 
Åkrefjell fra Nystølen. Både det vesle vannet 
rett øst for Åkrefjell og det større Øyvatn litt 
lengre øst er gode fiskevann. Ved Øyvatn 
finner du campingbord og informasjonstavle 
for kjøp av fiskekort via SMS.

I SITT RETTE ELEMENT: Etter en kort 
sykkeltur på grusvei og noen hundre 
meter gjennom bjørkeskogen er Sverre 
på plass ved dagens fiskevann.

FLUER: Flueskrinet har Sverre arvet etter sin 
fiskeinteresserte far. Fluene har han laget selv.

FANGST: Gunnar Barstad har halt på land
en flott ørret. Foto: Sverre Lunde



  KO SKJER I NESBYEN UTG. 3 201820

FAKTA
• Kommunen er delt opp i ulike fiske- 

soner. Alle som vil fiske må ha gyldig 
fiskekort for riktig sone.

• For mer informasjon om soner og 
utsalgssteder, se www.nesbyen.no.

• I rene ørretvann varer fiskesesongen 
i Nesbyen fra ca. 15.mai - 20.sept. 
(varierer noe fra sone til sone).

• Levende agn er ulovlig (unntatt mark 
og maggot). Bruk av øyrekyte er 
strengt forbudt.

• Fiskekort kan kjøpes en rekke steder 
i kommunen. Intersport i Nesbyen 
selger alle soner.

• Barn under 16 år fisker gratis.

Imle: Fra Imle er Nordre Rantetjern,  
Grisetjern, Øyvatn og Haglevatn lett  
tilgjengelig langs sti. 

Liemarka:
Det ligger tre små vann med god bestand 
litt nordvest for Blåfjelltoppen, ingen navn 
på kartet. Gå eller sykle fra Dypilen.

Thonmarka: 
Det er flott ørret i Eihellervatnet.

Nes Østmark: Skjegletjern og 
Andersentjern er to vann med stor ørret.

Nes Østås: Både Breiskardtjern og  
Tolleskatjern huser gode bestander av  
ganske stor ørret. Disse når man enkelt til 
fots eller med sykkel fra turområdet  
Trytetjern øst for Nesbyen. Nes 
Jakt og Fiske-

forening har en båt liggende i Trytetjern 
som alle kan låne for en svært billig penge.

Dette er bare noen få tips, det er også flott 
og stor fisk i mange andre vann. Det er bare 
å prøve seg frem, oppfordrer Sverre.

Hallingdalselva: Her kan du få gjedde,  
abbor, sik og ørret. I elva er det tatt gjedder 
på opptil 10 kg. Fiske fra land eller parker 
ved det gamle Infosenteret, vis a vis Rv 7 fra 
Shell. Her ligger to båter som eies av Nes 
Jakt og Fiskeforening. Disse kan bookes, 
les mer på www.minebåter.no (du må ha 
redningsvest selv).

Skitt fiske! 


