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Gløtsjøen
Fisket: I Gløtsjøen er røye den domine-
rende fi skearten med et lite innslag av 
ørret. Vannkvalitet, næringsforhold og 
kvalitet på fi sken er utmerket. Spinnere, 
små sluker og fl ue kan være verdt å 
prøve. Bunnmeite er et alternativ for 
fi ske etter ørreten. Tar du deg ut i båt 
er å ro røyedrag et bra alternativ. Fra 1. 
juli 2015 skal vi ha på plass en båt til 
utlån. 

Vegbeskrivelse: Kjør Bittermarkvegen 
til Brennåsen/ Brennåstjernet. Herfra 
går du til fots på Gløtsjøvegen. Turkassa 
henger på gapahuken som ligger ved 
den nord- vestre delen av sjøen, lett 
synlig fra vegen. Det er 2,6 kilometer å 
gå inn til gapahuken.

10 fi skevann
«10 fi skevann» er en nyhet i Trysil sommeren 2015! 
Dette bygger på samme konsept som de populære topp-
turene. Besøk et fi skevann og klipp i kortet. Lever kortet 
ditt i Turistinformasjonen og få et diplom. 

Besøker du alle ti vannene deltar du i trekkingen av fi ne premier. Om du 
ikke rekker alle ti turene har du likevel mulighet til premie: Legg ut dine bilder 
på instagram med #10fi skevanntrysil og delta i kåringen av årets bilde.

Turene har en familievennlig profi l. Ved mange av vannene er det gapahuk, 
grillplass og båt. Her er det altså muligheter for å sette av noen timer selv 
om turen bort til kassa med klippetanga ikke er så lang. 

Turkassene er røde og merket med stedsnavn. Klippetanga er festet på 
undersiden av lokket. Turkart og klippekort fås i Turistinformasjonen, hos 
fi ske kortselgerne eller fi nnes i turkassene. 

Fiskekort
Voksne må ha fi skekort for å fi ske i våre fi skevann.
Barn-/ ungdom under 16 år fi sker gratis.
Fiskekort kjøpes i sportsbutikker, på bensinstasjoner, i enkelte daglig vare-
forretninger eller på nettsiden Inatur.no. 

Båt – husk fl ytevest
Ved fl ere av fi skevannene er det robåt til utlån eller utleie. Husk å ta med egen 
fl ytevest! Vi tar forbehold om at båten allerede er i bruk når du ankommer 
fi skeplassen.

Diplom og premie
Klippekortet leveres hos Turistinformasjonen på Trysilsenteret senest 18. 
oktober. Alle som besøker ett eller fl ere av vannene får diplom. Besøker du 
ti vann deltar du i trekkingen av fi ne premier. 

Instagram
Tagg dine bilder med 
#10fi skevanntrysil. 
Premie til årets tre beste bilder!

Søppel
Hjelp oss å ta vare på naturen! 
Ta med deg alt av søppel tilbake.

God tur! Husk myggolje :-)
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Pettertjernet
Fisket: Pettertjernet er et fjellvann 
med røye. Tjernet er avhengig av ut-
settinger for at det skal være fi sk der. 
Røya er av fl ott kvalitet med vanlig 
størrelse på rundt halvkiloen. Fisket 
i Pettertjernet må nok betegnes som 
en tålmodighetsprøve. Vi anbefaler 
å fi ske med spinnere og små sluker, 
alternativt fl ue og dupp. Ved tjernet 
ligger Petterbua hvor det er mulig å 
ta seg en rast i ly for vær og vind.

Vegbeskrivelse: Kjør Bittermarkve-
gen til Mjølsjøen. Ved Mjølsjøen tar 
du av og kjører Støtrisvegen til vegs 
ende. Herfra går du merket sti nord- 
østover til Petterbua. Dette er en 
fottur på 3,5 kilometer i lettgått og 
vakkert fjellterreng.

Elta, Nøsledammen
Fisket: Forbi Nøsledammen renner 
Elta i stille fl oer. Lenger ned går åa over 
i friske stryk før den ender i Trysilelva 
ved Jordet. Elta er svært produktiv og 
fi skerik. Ørreten dominerer. Vanlig 
størrelse på ørreten i Elta er 100–500 
gram. Men hvert år tas det fi sk på 1–2 
kg, gjerne på litt høy vannstand. Bruk 
spinner, fl ue og dupp eller meite.

Vegbeskrivelse: Kjør Fv 577 (Eltdalsve-
gen) fra Jordet mot Eltdalen. Etter 10,5 
km ligger infotavle og parkering på 
venstre hånd. Herfra går du en gammel 
skogsbilveg 1,2 km inn til Nøsledam-
men. Ved Nøsledammen ligger ei åpen 
koie hvor det også er mulig å overnatte.
Turkassa henger ved koia.

Røsjøen
Fisket: Røsjøen er et rent røyevann. 
Fisket må betegnes som krevende; det 
går gjerne litt tid mellom hvert napp. 
Til gjengjeld er fi sken som tas ofte av 
fi n størrelse! I Røsjøen svømmer det 
nok fi sk over 2 kilo. Anbefalt fi skeme-
tode: Spinner og små sluker. 

Tips: Prøv gjerne isfi sket på Røsjøen! 
Den kresne røya er ofte lettere å ta på 
vinteren.

Vegbeskrivelse: Kjør Fv 577 (Eltdalsve-
gen) fra Jordet mot Eltdalen. Etter 11,5 
km svinger du til høyre mot hyttefeltet 
i Fjellverden øst (TKS Øst). Kjør denne 
1,3 km. Herfra går du til fots langs sti 
inn til Røsjøen. 2,1 km i fl att og lettgått 
terreng. Kassa henger i sørenden av 
vannet.

Ørsjøen
Fisket: I Ørsjøen fi nnes abbor og ør-
ret. Vi anbefaler spinner, små sluker 
og wobblere. Mark og dupp fungerer 
utmerket etter abboren. Fisket blir 
vesentlig mer effektivt om du kommer 
deg ut i båt. Ved Ørsjøen er det en fl ott 
gapahuk, grillplass og båter til utlån.

Vegbeskrivelse: Kjør Bergevegen (star-
ter rett nord for Trysil kirke) og Støpve-
gen. Etter 6 km er det skiltet Ørsjøen. 
Turkassa henger ved Sjøåsmyra på 
østsiden av sjøen. Det er 900 meter å 
gå fra gapahuken. Kassa er synlig fra 
sjøen slik at det alternativt kan brukes 
båt fram dit.
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= Parkering

Alle avstandsbeskrivelser gjelder en vei.

= Kasse med klippetang
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Blanksjøen
Fisket: I Blanksjøen er det gjedde, 
abbor og mort. Gjedda tar du gjerne 
på sluk eller wobbler, husk stålfor-
tom. Til abbor og mort prøv meite-
fi ske med mark og dupp.

Vegbeskrivelse: Kjør RV 25 østover. 
15 km fra Østby svinger du til høyre 
inn på Mobergsvegen. Etter 800 
meter kjører du inn på vegen som tar 
av til venstre og du er straks framme 
ved Blanksjøen. Turkassa fi nner du 
ved å gå vestre side av sjøen, 1,1 km 
fra parkeringen ved gapahuken.

Landsjøen
Fisket: Landsjøen er et meget pro-
duktivt fi skevann med abbor, ørret 
og lake. Mye fi sk og til dels stor fi sk! 
Bruk spinner, små sluker og wob-
blere, fl ue med dupp eller mark og 
dupp. I nordenden av sjøen ligger 
det en båt til utlån. Båten ligger 
langs stien til turkassa og er merket 
«Christian III». Kommer du deg ut i 
båt blir fi sket atskillig mer effektivt.

Vegbeskrivelse: Kjør Rv 26 sørover 
fra Nybergsund. Etter 11 km sving 
venstre mot Landsjøåsen (Åsavegen). 
Etter nye 600 meter sving venstre 
og følg skilting mot Landsjøen. Et-
ter hvert kommer du til nordenden 
av sjøen. Fra vegenden er det 700 
meter å gå til turkassa som henger 
på vestsiden av sjøen. Alternativt båt 
til kassa som henger på vestsiden av 
sjøen ved den kjente fi skeplassen 
Abborskjæret.

Søndre Ulvsjøen
Fisket: Ulvsjøen er en fi skerik sjø 
med store mengder av mort, abbor 
og gjedde. Sjøen er kjent for et godt 
gjeddefi ske. Det er mye smågjedde, 
men det ryktes også om gjedder på 
12–14 kilo. For gjeddefi ske anbefales 
båt og fi ske med sluk eller wobbler. 
Barnevennlig meiting med mark og 
dupp etter mort og abbor. Her får 
alle fi sk.  

NB! I Ulvsjøen gjelder et eget fi ske-
kort. Dette selges i kiosken.

Tips: Dette er et fl ott utgangspunkt for 
en lengre båt- eller kanotur gjennom 
Søndre- og Nordre Ulvsjøen og videre 
ned til Storendammen (totalt ca. 9km). 

Vegbeskrivelse: Kjør Fv 563 (Vestby-
vegen) fra Trysil sentrum til Vestby, 
18 km. Ved sjøenden er det en familie-
vennlig badeplass med kiosk, grill og 
båt-/kanoutleie. Fra badeplassen er det 
500 meter å gå til turkassa som henger 
på vestsiden av sjøen. Kiosken er åpen 
10–18 hver dag i juli. Helgeåpen øvrige 
helger i skoleferien. For eventuell 
båtutleie utenom skoleferien kontakt 
Hilde på 909 23 915 eller Nils på 
411 01 295.

Søndagsmyrdammen
Fisket: I Søndagsmyrdammen er det 
abbor og ørret. Mye fi sk som er for-
holdsvis bitevillig. Bruk gjerne spinner, 
fl ue og dupp eller meite med mark og 
dupp. 

Tips: I Høljedalen er det et godt ut-
bygd vegnett og en rekke småvann og 
bekker med bitevillig ørret og abbor. 
Besøk gjerne fl ere av disse vannene 
når du først er i idylliske og familie-
vennlige Høljedalen!

Vegbeskrivelse: Med utgangspunkt fra 
Fv 208 (Rundfl ovegen) tar du av og 
følger skilt mot Høljedalen og senere 
Søndagsmyrdammen. Her er en over-
bygd grillplass, åpen ljørkoie med mu-
ligheter for overnatting og båt til utlån. 
Kontakt Leif på 95188465 for lån av 
båten. Turkassa henger på vestsiden av 
vannet 500 meters gange fra grillplas-
sen. Alternativt kan du ro til kassa.

Drevja, Storfallet
Fisket: Drevja er svært fi skerik og små-
ørret dominerer. Men det fi nnes også 
enkelte individer godt over kiloen. Fisk 
med små spinnere, mark eller fl ue og 
dupp. Ved Storfallet kan du oppleve å 
se fi sk som hopper og prøver å ta seg 
opp fossen.
NB! Ved fossefallet er det glatt fjell, så 
vis forsiktighet her.

Tips: Drevdalsvegen følger Drevja og 
gir god tilgjengelighet til en rekke idyl-
liske fi skeplasser langsmed åa innover 
Drevdalen. Utforsk gjerne disse plas-
sene!

Vegbeskrivelse: Til Storfallet kommer 
du fra Trysil sentrum ved å kjøre retning 
Ljørdalen via Korsbergsvegen, Ørsjø-
setervegen og Drevdalsvegen, ca. 27 
km. Kommer du fra Ljørdalen kjører 
du mot Trysil via Fv 570 (Skårvegen) 
og Drevdalsvegen, ca. 9 km. Her er 
en liten parkering og skiltet Storfallet. 
Fra vegen går du sti ned til åa, deret-
ter nedover langs åa til Storfallet hvor 
turkassa henger. Fra parkeringen er det 
500 meter å gå. 
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