Statsallmenningen i Engerdal

Lille
Engeren,
Engeråa,
Blakksjøen

1,8 mill daa ca 800 sjøer, tjern, elver og bekker – samlet areal ca 260 000 da. Mulighetenes sted for alle typer sportsfiske og friluftsliv. Fiskekort fåes kjøpt på nett via
www.inatur.no og en rekke steder i Engerdal.
Engerdal fjellstyre, 2443 Drevsjø 62459177
www.fjellstyrene.no/engerdal E-post: engerdal@fjellstyrene.no
Sømådalsområdet
Langsjøen: Flott sjø i storslagen natur der sik og harr dominerer, storørret og gjedde
finnes også. Best med fiske fra båt. Sømåa: Flott sportsfiskeelv for harr og ørret.
Gjedde i de stille partiene. Sømåa er ei viktig gyteelv for den storvokste Isterørreten.
På ettersommerren kan man få ørret på flere kg her. Sømåkvolvet er fellesbetegnelsen på et område med mange spennende tjern ca 2 km vest for Rv 26, ca 1 mil sør
for Sømådalen. Her finnes ørret og røye, men også gjedde og abbor i noen vann.

Isteren
Isteren har eget fiskekort som også gjelder for Ormutua og Ormutusjøen. Isteren byr
på stor fisk av flere slag og et særegent villmarkspreg. Sportsfisket foregår mest fra
båt, som kan leies lokalt. Dregging (dorging) etter storørret er populært, men du kan
også få stor gjedde, harr, sik, abbor og lake.

Generell informasjon
Engerdal kommune er ca 2200 km² og er kjent for sin fine natur, hvor
villmark ennå finnes. Her er både skoger, mektige fjell, blinkende vann
og elver.
Fiske
Sportsfiske med stang og krok er tillatt for alle. Før fisket begynner må
fiskekort kjøpes for det området du vil fiske i. Barn under 16 år fisker
gratis. Info om fiskemuligheter, fiskekort osv. finner du under de ulike
fiskekortområder i guiden. Regler for fisket finnes på det enkelte fiskekort. Les reglene nøye og følg disse!
Skitt fiske!
Noen regler for friluftslivet
Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy utenom opparbeidet bilveg
uten spesiell tillatelse.
Langs beferdede veger er det ikke tillatt å campe mer enn i 2 døgn på
samme sted. I noen områder er camping begrenset til spesielle plasser.
Følg oppslag.
I tiden fra 15. april til 15. september er det forbudt med åpen ild i eller
i nærheten av skog. F.o.m. 1. april t.o.m. 20. august skal alle hunder føres
i bånd. På sjøer over 2 kvadratkilometer er det tillatt å bruke motorbåt.
Nærmere opplysninger om bestemmelser for bruk av motorbåt fåes ved
henvendelse til Engerdal kommune, tlf. 62 45 96 00. Det er ikke tillatt å
hogge eller skade trær uten grunneiers tillatelse, eller kaste søppel
i naturen.
Du synes kanskje dette er mange regler å huske på, men disse er til
hjelp for alle oss som er glad i naturen og ønsker å bevare den for våre
etterkommere. Husk at naturen skal vare evig!
Nasjonalparker og naturreservater
Innen Engerdal kommune er det 2 nasjonalparker, 6 naturreservater
og 1 landskapsvernområde. I disse områdene er det spesielle regler for
friluftslivet. Nærmere opplysninger fåes bl.a. ved henvendelse til Statens
Naturoppsyn eller Engerdal fjellstyre.
I verneområdene er det også informasjonstavler som opplyser hvilke
regler for friluftslivet som gjelder.
Engerdal fjellstyre ønsker deg en god tur!

Isteren er grunn og passer best for mindre båter og kanopadling. Her finnes mange
sandstrender, velegnet for strandhogg. Sjøen er oppdelt i fjorder og viker, og det
er ca 50 større og mindre holmer. Isterens småskala-topografi er enestående i SørSkandinavia. Tilløpselva Sømåa har et stort deltaområde som også er en naturperle.

Gløta–Isterfossen–Galtstrømmen–Galtsjøen
Gløta, ei hurtigrennende elv på ca 2,5 km mellom Femund og Isteren – mye stor
stein. Bra sportsfiske etter harr, ørret og sik på dag- og kveldstid. Isterfossen er en
kjent sportsfiskeplass, spesielt for flue etter harr, ørret og sik. Lett adkomst. Galtstrømmen: Populær fluefiskesone mellom Håen og Galtsjøen. Harr, ørret og sik. Åpen
ljørbu til å raste i på østsida av strømmen. Galtsjøen – en grunn og næringsrik sjø
med spesielt mye, stor sik. Norgesrekorden for sik tatt på sportfiskeredskap (over 4 kg)
er herfra. Båt er nødvendig – kan leies bl.a. på Galten Gård.
Femundselva ned til Trysil grense med omland
Fjellstyrets fiskekort omfatter her østsida av Femundselva fra Galtsjøen til Aursjø
bekkens utløp (opp for Elvbrua). Derfra og ned til Trysilgrensa gjelder fiskekortet på
begge sider av elva. Hele elvestrekningen er ca 45 km og er internasjonalt kjent for
fine fiskemuligheter som veksler mellom kvasse stryk og stille floer. Spesielle fluefiskesoner øverst ved ”Galthue” og nederst mellom Husfloen og Trysilgrensa. Dagskvoter
på uttak av stor fisk i Gløta, Isterfossen, Galtstrømmen og Femundselva. Se fiskereglene.
En del mindre tjern med fin ørret og røye finnes mellom Galten og Trysil grense. Lett
adkomst også til disse.
Drevsjøområdet og Jyltingsmarka
Et område med mange fiskerike sjøer, der sik, harr, abbor, gjedde og mort er mest
vanlig. Båt en fordel. Flott gjeddefiske her, med spesielle regler. Gjedde over 85 cm
må settes ut igjen. (Det tar lang tid for en gjedde å bli 10–15 kg). Området egner seg
også bra for padling. Adkomsten går greit via et omfattende skogsbilvegnett.
Sorken–Elgå–Femund
I de fine naturområdene mellom Sorken og Elgå finnes det mange sjøer med bl.a.
ørret og/eller røye, samt en rekke mindre tjern i tillegg. Fine vann både vinter og
sommer! Femund er en av Norges største sjøer på vel 200 km². Sik, røye og ørret er
de dominerende artene her. Båt en fordel. Tillatt med bruk av oter. Styggvær kan
komme fort på Femund så vis respekt for naturkreftene!
Femundsmarka
Øst for Femund og nord for Elgå ligger kjernen av Femundsmarka, kjent for særegen
villmark og sine mange spennende fiskevann. Ørret, røye og harr dominerer, men
stor gjedde og grov abbor kan man også treffe på her. Røa-vassdraget og Roastsjøene danner nordgrensa for Engerdal fjellstyrets fiskekort, men sammen med
Statskog selger fjellstyret et eget, felles fiskekort på nett via www.inatur.no for hele
Femundsmarka Nasjonalpark. Av andre spennende fiskemuligheter her nevnes:
Røvoltjerna, Grøtåa, Kratltjønna, Store- og Lille Vonsjøen, deler av Rønsjøen og
Revlingsjøene. I tillegg en mengde mindre tjern i bortgjemt villmark der storfisken
vaker. Vanligste adkomst til området er med Fæmund II til Haugen eller Røosen og
derfra merkede stier inn i marka. Man kan også gå fra Elgå, om Svukuriset og videre
innover. Sylengrenda er også et fint utgangspunkt for tur i Femundsmarka!

Sylens private område er på ca 36.000 da. Området omfatter blant
annet halvparten av Rønsjøen og nordre del av Grøvelsjøen samt noen mindre åer.
Fin fjellfisk. Fiskekort fåes kjøpt i grenda Sylen.
For nærmere info ring tlf 6245 9840 eller 6245 9800
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Nordre del av Isteren er innlemmet i «Bjørnberga og Isteren Naturreservat». Bruk av
motorbåt og bålbrenning med tørrkvist i samsvar med gjeldende lovverk er likevel
tillatt. Denne delen av Isteren har et rikt fugleliv, med mange vadere, andefugler
og fiskeørn. Dette er storlommens rike. Ganske ofte høres de langstrakte ropene, et
hoiende «ghuh-ghuuuii».
Alle som bruker Isteren har ansvar for at dette flotte villmarksområdet ikke forsøples
eller skades på annen måte.
www.isteren.com

Lille Engeren, sjø nord
for Engerdal sentrum.
Her har du mulighet
for å få på de riktig
store gjeddene. Best
med fiske fra båt.
Vinterstid et populært
sted for pilking etter storabboren.
Engeråa er Toril Kolbus elderado når det gjelder fluefiske. Stillerennende elv med
god bestand av harr og ørret. Egner seg også godt for markfiske. Lett tilgjengelige
fiskevann begge to.
Blakksjøen er et idyllisk fjellvann 5 km sør for Engerdal Østfjell. Her kan du fiske etter
røye i naturskjønne omgivelser, sommer som vinter. Populært sted for hele familien
– sjansen for å få fisk er svært stor.
Engerdal Grunneierforening er behjelpelig med tilgang til båt, husrom og guiding.
Kontaktpersoner for fiskekort og all annen hjelp: Dag Østvang tlf 9095 5797 og
Bjørn Søgård tlf 4154 1288

Fiskeguide
f o r hele E ngerdal

Engeråa nedre, Engersjøen, Hyllsjøen
I nedre del av Engeråa er det kjempefine fiskemuligheter for alle typer stangfiske,
for både store og små. Meget gode forhold for fluefiske. Ørret og harr.
I Engersjøen er det fine muligheter for fiske fra land og båt. Særlig der Engeråa
renner inn i sjøen er det gode forhold for fluefiske. Dorging fra båt kan gi gode
fangster. Ørret, harr, sik, lake, gjedde, røye. Eget garnkort for utenbygdsboende, maks
tre nett per døgn.
Lille Hyllsjøen har samme fiskekort som Engersjøen. Her det ørret og sik.
Hyllsjøen er en privat sjø med eget fiskekort som kan løses på Heggeriset Handel
eller kortautomat ved sjøen. Godt ørretfiske, også sik.

Svalsjøen har eget fiskekort som kan kjøpes i fiskekortkasse ved sjøen eller hos
landhandel H. Berg i Sømådalen. Her kan alle få fisk, særlig småabbor.

Isfiske
Synes du fiske er spennende? Da må du prøve isfiske i Engerdal! Vi kan by på mange
fine isfiskevatn og storslagne naturopplevelser. Det er særlig røya som biter om vinteren, men utpå vårvinteren kan det også tas fine fangster av ørret, harr, sik, gjedde
og abbor.
Noen tips om fiskesteder: På østsiden av
Femund mellom Sorken og Elgå ligger
mange fine røyevatn, så som Rørsjøen, Kroketsjøen, Storsjøen, Hammarsjøen, Djupsjøen,
Volsjøen og Lille Elgåsjøen. I tillegg finnes en
rekke tjern i området med fin røye i.
Lengre nord i Femundsmarka Nasjonalpark
har vi mye spennende å by på, bl a Revlingsjøene, Røvoltjernene, Skogtjønna, Korstjønna,
Roastsjøene, Store og Lille Vonsjøen og Kratlan, samt mange mindre tjern der stor-røya
lurer! For isfiske på den private del av
Rønsjøen – kontakt gårdene i Sylen.
I Sømådalsområdet anbefales Sømåkvolvet
med Butjønna, Lille Holmtjønna og Rundtjønna som hete røyetips. Stor ørret finnes også
i området. I Drevsjøområdet kan isfiskelykken prøves på bl a Drevsjøen og Vurru
sjøen (mest abbor). Vil du fiske røye bør du prøve Kroktjønna ved Femundsenden
eller Løvåstjønna n/ø for Risbakken. I Sundet og Elvdalen er det fine isfiskemuligheter på bl a Nordre Hulltjern, Øvre og Nedre Vikbutjønna, Elvsetertjønna og Stormyrtjønna. Galtsjøen og Håen kan gi spennende isfiske etter harr og sik i april.
Mange av isfiskevatna er lett tilgjengelig, mens andre ligger lenger ut i villmarka og
krever lengre skiturer før man er framme. Ved noen sjøer og vatn er det mulighet
for leie av hytte eller bu. Det er for øvrig lett å komme på isfiske uansett hvor du
bor i kommunen, fordi mange av vatna ligger nær veg. Gode isfiskemåneder er
november, desember, februar, mars og april. Spør turistkontoret, Engerdal fjellstyre
eller lokale turistbedrifter om råd og tips. Skitt fiske!

Fjellvann øst for Hylleråsen
Hylleråsen Fiskeforenings område ligger lengst sør i Engerdal kommune og dekker
alle fjellvann mellom Engersjøen i vest og svenskegrensa i øst. Arealet grenser i sør
mot Trysil og i nord mot Heggeriset. Vassdraget har et nedbørsfelt på 78 km2.
Mest kjente fiskevann er Røåa som starter inne i Sverige, og renner ut i Engersjøen
like ved Trysil-grensa, etter en strekning på 14 kilometer. Her finnes det både ørret
og røye. Ørreten er dominerende. Ellers er Rødalen et kjent fiskeområde inn mot
grensefjella, der det finnes mange tjern og bekker i tillegg til hovedvassdraget.
I nedre del av vassdraget ligger Røafallene, som strekker seg over 1,5 kilometer, der
åa faller 200 meter.
Største tjern i Rødalen er Stortjønna, drøyt to kilometer fra Lillerøåsen. Foreninga
har to gapahuker langs vassdraget.
Et godt røyevann som egner seg spesielt godt for isfiske, er Røåstjønna nord for
Gammelsetra. Den er på 115 da, og ligger en kilometer nord for setervegen.
Foreningen selger kort på hele sitt område og har i tillegg et felleskort med Engersjø
Fiskeforening som dekker begge områdene.
Det er ingen minstemål på fisken innenfor foreningens område.
www.hylleraasen.no
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