Engerdal fjellstyre
Fjellstyres fiskekort gjelder hele Engerdal kommune med unntak av Isteren,
Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hundsjøen og Store Hyllsjøen.
Femund Engerdal har fra naturens side en variert vassdragsnatur, noe som er en
forutsetning for å kunne tilby et allsidig fiskeprodukt. Fjellstyret driver omfattende
tilrettelegging for fisketurisme og har en differensiert forvaltning. Uansett om du
måtte ønske stor røye på fluestang, trofégjedde på agnfisk, storørret under dreggefiske, lære guttungen duppmeite etter abbor eller markfiske etter harr, så skal du
finne det du søker i Femund Engerdal. Samlet tilbyr Engerdal fjellstyre fiske i ca 900
sjøer, tjern, elver og bekker.

Jyltingsmarka
Jyltingsmarka er et idyllisk skogsområde nord-øst for Drevsjø der 7–8 sjøer ligger
tett sammen med korte elvestrekninger imellom. Området er fint både til padling
og fisking. Stor harr og stor abbor er vanlig. Gjedde og sik finnes også. Tilgjengeligheten er god til deler av området som følge av et velutviklet skogsbilvegnett.

Engerdal kommune er ca 2200 km². Områdene rundt Femund er kjent
for sin karakteristiske natur, preget av glissen furuskog, grove og krokete
furukjemper, karrig og blokkrik mark med markerte morenerygger, tallrike myrer og utallige sjøer og tjern. Det er også mange karakteristiske
fjelltopper med en fantastisk utsikt. Sør i kommunen ligger dalførene
Engerdal med Engeråa og Engersjøen, og Elvdalen med Femundselva,
omgitt av flotte fjell- og seterområder. Naturen i Femund Engerdal
danner en storslått ramme som utgangspunkt for et allsidig friluftsliv.
I tillegg til sportsfiske året rundt er det fotturer som lokker de fleste
turistene til Femund Engerdal i sommerhalvåret. Over hele kommunen
kryr det av stier, seterveger og skogsbilveger. Mens noen stier er lette å
gå er andre ruter mer krevende. Andre populære aktiviteter ved siden
av fiske og vandring er kanopadling, rafting og elvepadling. De store
sjøene Femund og Isteren, såvel som Femundselva, Jyltingsmarka og
Røavassdraget i Femundsmarka, har båret mang en kano. Det sies at en
ikke bør ha høydeskrekk når en padler kano i våre klarvannsjøer, da en
ser bunnen godt selv ved vanndyp på 10 meter. Det er verdt å vite at
hele Engerdal er dekket av Uglands turkartserie i 1:50 000. Kartene heter
Femund Nord, Femund Sør og Engerdal-Femundselva.

Femundselva ned til Trysil grense med omland
Fjellstyrets fiskekort omfatter her østsida av Femundselva fra Galtsjøen til Aursjøbekkens utløp (opp for Elvbrua). Derfra og ned til Trysilgrensa gjelder fiskekortet
på begge sider av elva. Hele elvestrekningen er ca 45 km og veksler mellom kvasse
stryk og stille floer. Fangstbegrensninger på stor ørret og harr i Gløta, Isterfossen,
Galtstrømmen og Femundselva. Se fiskereglene på fiskekortet. En del mindre tjern
med fin ørret og røye finnes mellom Galten og Trysil grense. Lett adkomst også til
disse.

• På sjøer over 2 kvadratkilometer er det tillatt å bruke motorbåt.

• F.o.m. 1. april t.o.m. 20. august skal alle hunder føres i bånd.
• Det er ikke tillatt å hogge eller skade trær uten grunneiers tillatelse,
eller kaste søppel i naturen.
Nasjonalparker og naturreservater
Innen Engerdal kommune er det 2 nasjonalparker, 7 naturreservater og
1 landskapsvernområde. Både Femundsmarka og Gutulia er kjente og
godt besøkte nasjonalparker. Rutebåten Femund II blir hyppig brukt av
fiskere som skal inn i Femundsmarka nasjonalpark. I verneområdene
kan det være 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 som gjelder for friluftsliv. Det er viktig her at ferdsel ikke kommer
i konflikt med verneverdiene.
Engerdal fjellstyre ønsker deg en god tur!

Grafisk produksjon: EGGEN Forsidebilde: Jan Lillestu, baksidebilde: Bengt Magnusson Trykk: Grøset //mars 2011
Kartgrunnlag fra Statens Kartverk, bearbeidet av EGGEN. Avtale nr MAD 12003-HE03/008B

Sylens private område

Helt inn mot svenskegrensen sør i Femundsmarka ligger Sylens private område på
ca 36.000 da. Området omfatter blant annet halvparten av Rønsjøen og nordre del
av Grøvelsjøen. Fin fjellfisk. Fiskekort fåes kjøpt i grenda Sylen. Grøvelsjøen er fin
innfallsport til Grøtådalen og Stor Vonsjøen i Femundsmarka.
For nærmere info ring tlf 624 59840 eller 624 59800
Jyltingsmarka en juninatt. Foto: Tore Stengrundet

Drevsjøområdet
I Vurrusjøen, Drevsjøen og Sørsjøen har du muligheter til virkelig stor gjedde. Årlig
tas det flere gjedder på over 10 kg her. Båt- eller kanoutleie hos flere lokale bedrifter.
Hognsjøen og Blakksjøen
Sjøene ligger på produktiv og kalkrik grunn, i fjellområdet øst for Engerdal Østfjell.
Hognsjøen er viden kjent som krevende storfiskvann med røye og ørret over 3 kg.
Blakksjøen innehar en tallrik røyebestand hvor det er enkelt å få fisk.

Røa, Lillerøåsen og Rødalen
Røavassdraget øst for Engersjøen har et nedbørsfelt på 78 km2. Rødalen, innerst
mot svenskegrensa, er et flott område hvor åa sniker seg mellom moreneryggen.
Flere store håer og tallrike småtjern. Her er det vesentlig ørret, men også noe røye.
Ved Lillerøåsen er det gode muligheter for småørret i Røa og fin fisk i omkringliggende tjern. Røafallene er en kjent attraksjon som absolutt er verdt et besøk. Ørret
finnes mellom samtlige fossefall. Glemte vi å nevne røyevannet Røåastjønna ved
Gammelsetra?

Noen regler for friluftslivet
• Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy utenom opparbeidet bilveg.
• 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.

Svalsjøen, vest for Isteren, har eget fiskekort som kan kjøpes i fiskekortkasse ved
sjøen eller i butikken i Sømådalen. Sjøen er velegnet for duppmeite etter småabbor.
Lett å få fisk.

Isfiske

Synes du sommeren raskt går mot høst uten at du har fått storfisken? Da må vi
minne om muligheten til å prøve isfisket i Femund Engerdal.
Det er stadig flere som oppdager det spennende kikkfisket etter røye rett etter
isen legger seg i oktober og november. De siste årene har det blitt tatt mange store
røyer under dette fisket. Røya er generelt på fartet gjennom hele vinteren. Når sola
kryper høyere på himmelen i mars og april kan det være fantastisk å sitte på isen
med pilkestikke i hånda. Mange av isfiskevatna er lett tilgjengelig, mens andre ligger
lenger ut i villmarka og krever lengre skiturer før man er framme. Ved noen sjøer er
det mulighet for leie av hytte eller bu.

Litj-Engeren, Engeråa og Engersjøen
I Litj-Engeren nord for Engerdal sentrum er det mulighet for å få skikkelig storgjedde. Best med fiske fra båt. Vinterstid et populært sted for pilking etter storabbor
og gjedde. Engeråa er kjent som Erling Sands og Toril Kolbus favorittelv. Stille
rennende elv gjennom flott kulturlandskap. God bestand av stor ørret og harr.
Vær oppmerksom på egne fluefiskesoner. Engersjøen er dyp og egner seg godt til
dregge- eller oterfiske. Fin ørret og røye.

I vinterhalvåret er det gode muligheter for skigåing i oppkjørte løyper
eller fjellski i terrenget. Hundekjøring er veldig populært i femundstraktene og har egne løypenett.

I de nedre delene av Femundselva er vadere nyttig under utøvelse av fluefiske.
Foto: Jan Nordvålen
Femund
Femund er en av Norges største sjøer på vel 200 km². Båt en fordel og dreggefiske
er populært. Tillatt med bruk av oter noe som kan gi gode fangster av ørret og røye.
Styggvær kan komme fort på Femund så vis respekt for naturkreftene!

f o r hele E nge r dal

Alle som bruker Isteren har ansvar for at dette flotte villmarksområdet ikke forsøples
eller skades på annen måte. Mer informasjon finner du på Isteren fiskelags nettside:
www.isteren.com

Sømådalsområdet
Langsjøen er en svært produktiv sjø. Sik og harr dominerer, men det er også gode
muligheter for skikkelig storørret og gjedde. Årlig blir det her tatt ørret på 4-5 kg
under dreggefiske. Sømåa, mellom Langsjøen og Isteren, er en populær sportsfiskelv
med stor harr. Åa er også viktig gyteelv for den storvokste Isterørreten. På ettersommeren kan man derfor få ørret på flere kg her. Sømåkvolvet er fellesbetegnelsen på
et område med mange spennende tjern ca 2 km vest for RV 26, litt sør for Sømådalen. Her finnes grov ørret og røye i de fleste vann.
Isterfossen–Galtstrømmen–Galtsjøen
Isterfossen er verdenskjent, spesielt for fiske etter stor harr, men også ørret og sik.
Lett adkomst. Galtsjøen, Galthåen og Galtstrømmen er særlig kjent i fluefiskekretser
for fiske etter stor sik, stor harr og ørret. Norgesrekorden for sik tatt på flue er fra
Galtsjøen. Siken var hele 4 kilo! Båt er nødvendig under fisket. Mulighet for leie av
båt på Galten Gård, som har tradisjoner som vertskap for fluefiskere fra slutten av
1800-tallet.

Fiskeguide

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».

Kontaktinformasjon: Engerdal fjellstyre, 2443 DREVSJØ
Tlf 62459177 E-post: post@engerdal-fjellstyre.no

Generell informasjon

Isteren fiskelag selger et eget fiskekort for Isteren, Ormutua og Ormutusjøen.
Dregging etter storørret i Isteren er populært. Sjøen byr i tillegg på stor harr,
sik, abbor, gjedde og lake.
Området rundt Isteren har et særegent villmarkspreg. Sjøen er grunn og passer
godt til kanopadling. Her finnes mange sandstrender, velegnet for strandhogg.
Isteren er oppdelt i fjorder og viker, og det er ca 50 større og mindre holmer. Isterens
småskala-topografi er enestående i Sør-Skandinavia. Tilløpselva Sømåa har et stort
deltaområde som også er en naturperle.

Engerdal fjellstyrets fiskekort fås kjøpt ca 50 utsalgssteder i og i nærhet av Engerdal,
på internett via www.inatur.no og på SMS. Følg med på fjellstyrets hjemmeside for
kontinuerlige oppdateringer om både fiske og friluftslivet i Femund Engerdal.
www.engerdal-fjellstyre.no

Rutebåten Femund II frakter årlig svært mange fiskere og turvandrere til Femundsmarka. I finværsdager er selve båtturen fra Synnervika til Elgå en stor naturopplevelse.
Foto: Jan Nordvålen

Isteren fiskelag

Store Hyllsjøen er en privat sjø med eget fiskekort som kan løses på Heggeriset
Handel eller kortautomat ved sjøen. Godt ørretfiske, også sik.
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Noen tips om gode røyevann for isfiske i Femund Engerdal:
Øst for Femund, mellom Sorken og Elgå, ligger mange fine røyevann. Større sjøer
som kan nevnes er Rørsjøen, Storsjøen, Hammarsjøen, Djupsjøen, Volsjøen og Lille
Elgåsjøen. I tillegg finnes en rekke tjern i området, noen med skikkelig storrøye som
Hansbekktjønna, Kjerrtjønna, Høgåstjønna og Stortjønna. 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 storrøya lurer! Oppsitterne på gårdene rundt Femund leier ut buer
med overnatting inne i Femundsmarka.

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. Det gjøres oppmerksom
på at fjellstyret sammen med Statskog selger et felles fiskekort for hele Femundsmarka nasjonalparken. Kortet kan kjøpes på www.inatur.no eller på SMS. Vanligste
adkomst til Femundsmarka 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!

I Sømådalsområdet anbefales Sømåkvolvet med Butjønna, Lille Holmtjønna og
Rundtjønna som hete røyetips. I nærhet til Drevsjø kan Kroktjønna ved Femundsenden
eller Løvåstjønna n/ø for Risbakken nevnes. Ved Sølestua og nedover Elvdalen er det
fine isfiskemuligheter på bl a Nordre Hulltjern, Øvre og Nedre Vikbutjønna, Elvsetertjønna, Stormyrtjønna og ikke minst Skjærbekktjønna på Rømundfjellet.

Sorken–Elgå
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. I Volsjøen, Hansbekktjønna, Kjerrtjønna, Høgåstjønna, Stortjønna og Rørsjøen det muligheter for skikkelig stor røye.

Ved siden av røyefiske kan det være verdt å prøve harr, sik, abbor eller gjedde. Det
er mange som fisker stor sik og stor harr på Galthåen og Galtsjøen utpå vårvinteren.
Nord i Engersjøen, der Engeråa renner inn i sjøen, blir det også tatt mange store
harrer om våren. Erfaringsmessig er den beste tiden etter ørret i januar og februar,
men en kan også treffe på bra bett senere på vinteren.

Sør i kommunen kan nevnes storfiskvannet Hognsjøen som ikke trenger noen nærmere presentasjon. Langs Røavassdraget er det flere små tjern med fin røye. Også
glemte vi vel ikke Røåstjønna, øst for Hylleråsen? Et rent røyevann med fantastisk
flott røye.

Engerdal Fjellstyre
tlf +47 6245 9177 • www.engerdal-fjellstyre.no
Engerdal Turistkontor
tlf +47 6245 9900 • www.femundengerdal.no

