
Fisking i Øystre Slidre statsallmenning
Varierte fiskemuligheter i 80 vatn fordelt på mer enn 30 km2 vannflate og 10 mil med bekker og åer

Dorging og oterfiske på VINSTRE-1030 moh

Høyfjellsfiske på VALDRESFLYE -1350 moh

Store og små vatn ved SAUR OG TANDSBERG -1000 moh
ETNE. Særlig spennende etter nedbør



Denne fiskeguiden er laget for å gjøre det litt enklere å 

finne fram for de som har lyst til å fiske, men ikke er 

særlig godt kjent i området.

• Guiden er lagt opp med 10 kartutsnitt der det er lagt inn 
enkel info om de mest aktuelle fiskelokalitetene.

• Tips om forbedringer? Gi tilbakemelding til oss på e-post: 
oystre.slidre@fjellstyrene.no

Åpne buer i fjellet:

Fjellstyret disponerer 5 hytter som er åpne for almenn bruk: 
Fjelldokkbu, Plankebu, Titrebu, Nybu og Sandbakkbu. Dette er 
enkle hytter med 2 senger, ovn, ved, propan kokeapparat og 
utstyr til matlaging i alle hyttene. Du trenger bare ha med mat 
og sovepose.

Utleiehytte:

Lengst sør i allmenningen leier fjellstyret ut Buatjednbue. Den 
ligger i et flott og variert familievennlig turområde med mange 
fiskemuligheter.  Utleie gjennom www.inatur.no

Utlån av båt. 

Fjellstyret har lagt ut tre båter til gratis bruk. En ved 
Rjupetjednet, en ved Stortjednet øst for Skaget og en ved 
Storetjednet i Skreddalen. Båtene brukes på eget ansvar. Et 
tilbud som dette er avhengig av at alle brukerne tar hensyn til 
utstyret og at ingen legger beslag  på båten over lengre tid. Ved 
båten ligger flytevester og  oppslag med info om opplegget.

Utdrag av fiskeregler

• Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er 
tillatt hele året. Unntak er i perioden 15. september 
t.o.m. 25. oktober hvor alt fiske i elver og bekker er 
forbudt.

• Utenbygdsboende kan fiske med inntil 2 stenger/hånd-
snører/pilkestikker i Øystre Slidre Statsallmenning og 
den delen av Heimdalen som ligger i Ø. Slidre.

• Den som fisker må være tilstede og ha kontinuerlig tilsyn 
med fiskeredskapen. Stang/håndsnøre/pilkestikker som 
er satt ut fra land, eller festet på isen uten tilsyn, regnes 
som faststående redskap og er ikke tillatt for 
utenbygdsboende.

• Vi har også fritt salg av oterkort i Rjupetjednet, 
Urektjednet, Sanddalstjednet (kart 2), Perstjednet, 
Stortjednet v/Skaget (kart 4) og Storetjednet 
v/Skreddalen (kart 5). I tillegg er det mulig å kjøpe 
oterkort i Vinstre (max 5 kort pr. dag). Disse oterkortene 
for utenbygdsboende selges kun via www.inatur.no.

• Med unntak av en begrenset åpning av oterfiske som 
nevnt ovenfor, er fiske med oter, iskroker, garn og ruse 
bare lovlig for de som siste året har vært og fremdeles er 
fast bosatt i Øystre Slidre kommune.

• Det er forbudt å bruke levende fisk som agn.

• Alle over 16 år, må løse fiskekort før de begynner å fiske. 
Gratis fiskekort til ungdom t.o.m. det året de fyller 20 år.

mailto:oystre.slidre@fjellstyrene.no
http://www.inatur.no/
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Noen råd om fisking og redskapsbruk for 
stangfiske:

 Fiske med mark er ofte den enkleste fiskemetoden:
-Kast ut sammen med søkke og la ligge i påvente av at 
fisken skal finne agnet. -bruk dupp for å fiske høyere i 
vannet. -eller fiske aktivt med å holde marken i 
bevegelse, gir et variert fiske. Mark kan brukes under alle 
forhold men er best egnet i bekker/åer og vann som ikke 
ligger i høyfjellet, f.eks kan det være vanskelig å få fisk på 
mark i vannene på Valdresflye om sommeren, men kan 
under gode forhold, litt ut på høsten også gi fangst der.

 Fiske med flue er svært populært, enten med ei enkelt 
flue og fluestang. Dette krever en del trening for å mestre 
godt. Eller med slukstang med flue og dupp der fluene 
kan festes med opphenger foran duppen eller i et snøre 
etter duppen. Denne fiskemetoden er mest effektivt når 
fisken vaker og det er litt krusning på vannet. Husk å 
sveive rolig inn men holde snøret stramt.

 Fiske med sluk/spinner er aktiv form for stangfiske 
som fungerer i alle høydelag. Den er enklest å bruke i 
vann med litt dybde og bunn uten mye stein. Men ofte er 
det ikke slik og da må en prøve å ”lese” bunnen for å 
unngå å sette fast, samtidig som en prøver å utfordre 
fisken . Sluk/spinner skal imitere fisk og bør derfor føres 
med ujevn hastighet; sakte, forsiktig rykking, stoppe og 
litt raskere igjen. Her er det mulighet for å utvikle egen 
teknikk som etter hvert gir gode fangster 

Dorging med sluk/wobler eller markdrag kan være et effektivt fiske 
men forutsetter at en har tilgang på båt. 

Fiskestørrelser:
Mange er opptatt av stor fisk, selv om mindre fisk kan være artig å 
fiske og lettere å få til å bite, siden det alltid er flere av dem. Godt 
smaker de også!

Alle vann i denne guiden har fisk i alle størrelser. Men du kan merke 
deg at der vi beskriver fiskebestanden som tett, så er det mange fisker 
om maten og fisken vokser derfor litt seinere og blir sjelden stor.
I alle andre vann kan en lykkes med å få kilofisk. Men husk at det alltid 
er færrest av de største fiskene.

Hva skal til for å få fisk? Et råd fra oss:
Du må ha enten mark, flue, sluk eller annen fiskeredskap i vannet 
mest mulig av den tiden du er på fisketur. ” Ikke kaste tiden bort med 
prat”. 
Den som fisker mye blir en flink fisker og får nesten alltid fisk!
SKITT FISKE !

Regler om bruk av båt:
Det er tillatt å fiske fra båt i alle vann i statsallmenningen.

Det er bare i VINSTRE det er tillatt å bruke båt med motor. 
MAKS 10 HK (EL-motor likestilles med forbrenningsmotor)

I tillegg til fiskelokalitetene på kartbladene, vil du finne små tjern og 
bekker som kan by på spennende fiskeopplevelse, og overraskelser!



Fiskekortsalg

Utsalgsteder

• Beito/Beitostølen:

– Beito landhandleri

– Sporten Beitostølen

– Turistinfo Beitostølen

– Beitostølen camping

– Knuts hyttegrend

– Intersport Beitostølen

– Sport 1 Beitostølen

– Haugseter fjellstue

• Heggenes:

– Sebu Bensin

– Coop Heggenes

– Yddin feriehytter

• Rogne:

– Coop Rogne

– Wenches fjellkiosk

• Fagernes:

– Turistinfo Fagernes

– Intersport Fagernes

Send til 474 07 900

(Faktura)

Nettbasert kjøp av fiskekort på inatur.no

Fisking i Valdres: Ca 70 små og store vann og elver i alle 6 valdreskommunene er samlet under felleskortet ”Fisking i Valdres”. Ikke alle 

fiskelokalitetene i vår statsallmenning er med i ordningen ”Fisking i Valdres”. De lokaliteter det gjelder er merket med FiV.

(pris 2019)

Gjelder fiske med stang 1 døgn 2 døgn 1 uke Sesong

1 Person: SF2D1

90,-

SF2D2

180,-

SF2D7

270,-

SF2S1

460,-

Familiekort:

NB Familiekort gjelder for samboere/

ektefeller med barn under 20 år.

FF2D1

135,-

FF2D2

260,-

FF2D7

400,-

FF2S1

690,-

https://www.inatur.no/fiske/5124ab38e4b0b05f82c21182/stang-og-oterfiske-i-oystre-slidre-statsallmenning
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Litt om camping og telting

Telt kan settes opp alle steder i utmark, men ikke 
nærmere bebyggelse enn 150 meter.

Campingvogn /bobil kan parkeres på egnede 
steder men ikke i utmark. Den må være i bruk og 
kan ikke stå parkert over lenger tid, dvs at den 
ikke kan etterlates for så å komme tilbake neste 
helg. Det er ingen regulerte campingplasser i 
statsallmenningen.

Det er båndtvang for hund i perioden 1. april 
tom. 30. september. Det er unntak for bl.a. 
jakthunder under lovlig jakt og trening fra 20. 
august. Hund som går løs i utmark utgjør en klar 
fare for husdyr, tamrein, vilt og særlig 
bakkehekkende fugl.

Beitedyr og hund. Ferdsel med hund nær 
beitende storfe representerer risiko og farlige 
situasjoner. Særlig der storfe har med kalv. Kua 
kan angripe både hund og folk. Unngå å ha hund 
nær flokker med kyr!

Husk å lukke grinder  etter deg!

Turkart i målestokk 1:50 000  
over Øystre Slidre og omland 
Kr. 199, får du kjøpt i dei fleste 
butikker og turiststeder. Eller 
bestill ved å sende e-post til 
oystre.slidre@fjellstyrene.no

Navneforvirring på kart:
Vær oppmerksom på at det kan være 
forskjell på stedsnavn på offentlige 
kart, lokale kart og i dagligtale.

mailto:oystre.slidre@fjellstyrene.no


Leirungsåne : Grenseelv mot Langmorkje SA:
Fiskebestand: Ørret, bra kvalitet
Åne er litt brepåvirka. FiV

Flybekken:
Fiskebestand: Ørret, bra kvalitet
Interessant fiskelokalitet
Fiskbar hele strekningen mellom Flytjedne 
og Leirungsåne FiV

Rasletjednet (1461 moh/42 da):
Fiskebestand: Ørret, god kvalitet
Settefisk: Ja
Gangtid ca 30-40 min.                     FiV

Øvre Heimdalsvatnet (1088 moh/780 da) med tilløp og avløpselv:  
Forskningsvatn. Kun tillatt  med  stangfiske.
Fiskebestand: Ørret . God kvalitet.
Gangtid: ca 30 min ned til Øvre Heimdalsvatnet.

Nybue
åpen fjellstyrebu

Sandbakkbue
åpen fjellstyrebu

Blåtjednet (1450 moh, 70 da):
Fiskebestand: Ørret. Bra kvalitet
Settefisk: Ja
Ca  1,5-2 timer

Fisktjerna ( Lokalt navn. Flytjedne) 1373 moh:
Fiskebestand: Ørret. God kvalitet
Settefisk: Ja, i øvre og Midtre. Ikke i nedre som har 
god egen rekruttering.
Store areal med grunne forhold. Maks dyp 3 m.  FiV

Nedre

Øvre

Nerre /øvre Jervetjedne (1306/1312 moh, 44/42 da):
Fiskebestand: Ørret, litt tett bestand
Settefisk: Nei.  Tilstrekkelig egen rekruttering
Gangtid ca 45 min

Fisktjedne (1329 moh) : (Øvre  110 da, nerre 423 da)
Fiskebestand: Ørret.  Tynn bestand. God kvalitet. 
Mulighet for fisk over kiloen. Krevende å få fisk her
Settefisk: Ja.
Store areal med grunne forhold. Maks dyp 3 m.
Gangtid ca 20-30 min FiV
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Rjupetjednet (1210 moh/393 da):
Fiskebestand: Ørret.  Litt tett bestand. Bra kvalitet. 
Settefisk: Nei
Oterfiske for utenbygdsboende tillatt v/kortkjøp på 
inatur.no
Greit å fiske med stang i sørre delen. Grunt og 
flytetorv i nørre del.
Fjellstyret har båt til utlån her.
Gangtid ca 15 min. FiV

Privat 
fiskerett

Melby 
sameige

Urektjednet (1360 moh/180 da):
Fiskebestand: Ørret.  Litt tett bestand. 
Settefisk: Nei
Oterfiske for utenbygdsboende tillatt 
v/kortkjøp på inatur.no
Grunt i sørre delen. Fine forhold på nord-
østre del
Gangtid : 1-1,5 time

Liatjednet (1497 moh/61 da):
Fiskebestand: Ørret.  Tynn bestand
Settefisk: Ja
Mye grov stein. Enklest å fiske i 
nordenden
Gangtid : 1-1,5 time

Sanddalstjednet (1038 moh/181 da): 
(Naturreservat)
Fiskebestand: Ørret.  God bestand. 
Settefisk: Nei
Oterfiske for utenbygdsboende tillatt 
v/kortkjøp på inatur.no
Grunt og produktivt vann. Myrlendt rundt 
vatnet. 
Fin fiskbar innløpsbekk
Gangtid: 10 min FiV

Gravolstjednet (1061 moh/289 da):
Fiskebestand: Ørret.  Litt tynn bestand 
Settefisk: Ja
Varierende dybde. Enkle fiskeforhold

Gangtid: 1-1,5 time fra Garli el. Båtskardet           FiV

Allmenningsgrense/
infotavle

Båt til utlån
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Utkjøringsplass for båt
Maks 10 HK motor

Utkjøringsplass for båt
Maks 10 HK motor



Privat 
fiskerett

Melby 
sameige

Melby sameige
Privat fiskerett

Vinstre (regulert 4 meter, 1031 moh/26 000 da):

Fiskebestand: Ørret.  Meget god kvalitet.
Settefisk: Ja. GLB er pålagt utsetting av 10 000 flerårig 
settefisk/år
Oterfiske for utenbygdsboende tillatt v/kortkjøp på 
www.inatur.no Maks 5 kort pr. dag
To utkjøringsplasser for båter.
Max  motorstørrelse: 10 hk

Utkjøringsplass for båt
Maks 10 HK motor

Utkjøringsplass for båt
Maks 10 HK motor

Allmenningsgrense/
infotavle
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Gjennomsnittvekt for garnfanget fisk I Vinstre
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Flåtjednet (grunt) ( 1140 moh/123 da)  Flere spennende fløter og 
småtjedn i nerkant av Flåtjednet.  Her starter Etne!
Fiskebestand:  Ørret.  Gode bestander.  Variert men gjennomgående 
god kvalitet . 
Settefisk: Nei
Grunt, særlig på vestsida. Største dyp 4 m.
Gangtid: ca 45 min fra Storeskag

Stortjednet ( 1140 moh/497 da).
Fiskebestand:  Ørret.  God bestand.  God kvalitet 
Settefisk: Ja 
Oterfiske for utenbygdsboende tillatt v/kortkjøp på inatur.no
Lett tilgjengelig for fisking fra land
Fjellstyret har båt til utlån
Gangtid:  ca 1 time fra Storeskag

Båt til utlån

Perstjednet (1047 moh/185 da):
Fiskebestand: Ørret.  Tett bestand. Bra 
kvalitet 
Settefisk: Nei
Lett tilgjengelig for fisking fra land
Fjellstyret har gapahuk i området 
Gangtid: ca 1,5 time fra demningen

Svinetjednet (1068 moh/208 da):
Fiskebestand: Ørret.  Tynn bestand. God 
kvalitet 
Settefisk: Ja
Grunt og produktivt vann. For det meste 
myrlendt
Gangtid: ca 1 time fra demningen

Gapahuk

Titrebue
åpen fjellstyrebu
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Fjelltjednet (1157 moh/198 da):
Fiskebestand: Ørret.  Litt tynn bestand. 
God kvalitet 
Settefisk: Ja
Grunt og produktivt vann FiV

Stryta  (1131 moh/249 da):
Fiskebestand: Ørret.  God kvalitet 
Settefisk: Nei
Grunt: store areal under 3 meter FiV

Storetjednet (1107 moh/324 da):
Fiskebestand: Ørret.  Litt tett bestand. Bra kvalitet 
Settefisk: Nei
Oterfiske for utenbygdsboende tillatt v/kortkjøp 
på inatur.no
Grunnt fra land. Dypere midtparti
Fjellstyret har utlån av båt her FiV

Skreddalstjednet (1108 moh/144 da):
Fiskebestand: Ørret.  Litt tett bestand. Bra kvalitet 
Settefisk: Nei
Grunt  fra land. Tendens til gjengroing                FiV

Båt til utlån

Allmenningsgrense/infotavle
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Fjelldokkbue
åpen fjellstyrebu

Plankebue
åpen fjellstyrebu

Etne starter her:
Fiskebestand: Ørret.
Fiskbar gjennom hele 
allmenningen 

(privat fiskerett)
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Fjelldokka:
Fiskebestand: Ørret.
Fiskbar fra Fjelldokkvatnet til 
Vesterheimen.



Nørre Kjølen.  (1016 moh/658 da) Grensevatn 
mot privat eiendom. Allmenning langs hele 
nord-øst sida. Fiskekort gjelder ikke privat side
Fiskebestand:  Ørret.  Tynn bestand. God kvalitet 
Settefisk: Ja 
Grunt men varierende dybde.
Gangtid fra Kjølastølen: Ca 30 min 

Sørre Kjølen. (1014 moh/450 da) Grensevatn 
mot privat eiendom. Allmenning langs hele 
nord-øst sida. Fiskekort gjelder ikke privat side.
Fiskebestand:  Ørret.   God bestand. God kvalitet 
Settefisk: Nei
Hele vatnet er svært grunt og produktivt

”Skagdøla” og
”Skreddøla ”  er  gode fiskeåer.

”Tjednet”
Fiskebestand: Ørret.  Tett bestand. Bra 
kvalitet 
Settefisk: Nei

Allmenningsgrense/infotavle

7

Kjølaåne, grenseå mot privat grunn i 
midtstrømmen:
Fiskebestand: Ørret, bra kvalitet
Interessant fiskelokalitet
Fiskbar hele strekningen mellom Yddin og 
Sørre Kjølen FiV



Skåltjednet (900 moh/115 da):
Fiskebestand: Ørret.  Bra bestand. Bra 
kvalitet 
Settefisk: Nei
Fjellstyret har tilrettlagt fiskeplassen for 
bevegelseshemma, med fiskeplasser og 
rasteplass. FiV

Finnefjorden (906 moh/600 da):
Fiskebestand: Ørret.  Bra bestand, god 
kvalitet 
Settefisk: Ja

Flere små myrtjedn med 
ørret. Alle bekker er 
fiskeførende.

Flere lett tilgjengelige småtjedn med 
Ørret.
Settefisk: Ja
Settes fangbar fisk i de veinære tjedne.

Etne: Ørret. Spesielt 
interessant etter 
nedbørsperiode pga 
oppvandrende fisk..
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Yddin (854 moh/2031 da). 
Grensevatn mot privat 
eiendom. Allmenning langs 
nord-øst sida.
Fiskebestand:  Ørret og abbor.  
God bestand. bra kvalitet 
Settefisk: Nei 
Varierende dybde. Lettest 
tilgjengelig med båt

Pipetjednet (872 moh/88  da):
Fiskebestand: Ørret.  Tynn bestand
Settefisk: Ja, årlig fangbar fisk
Grunt og myrlendt rundt hele tjednet.

Trollåstjednet (876 moh/71 da)
Fiskebestand:  Ørret og abbor.  God 
bestand. bra kvalitet 
Settefisk: Nei 
Tilrettelagt bade- og rasteplass i vestenden
Tilrettlagt adkomst  med sti på sørsiden til 
øy i østenden.   FiV

Langetjednet  (882 moh/143 da)
Fiskebestand:  Ørret og abbor.  
God bestand. Bra kvalitet 
Settefisk: Nei 
Myrlendt rundt store deler av 
tjednet

Trollåsåne:
Fiskebestand: Ørret. 
Settefisk: Nei..

Allmenningsgrense/infotavle
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Fiskeplass
Adkomst sti



Kjølen (992 moh/129 da):
Fiskebestand: Ørret.  Bra bestand, god 
kvalitet 
Settefisk: nei
Tigjengelig: 30-40 min. gange fra Raballen
eller Sørre Trollåsen FiV

Gapahuk

Nørre Saur (1012 moh/23 da):
Fiskebestand: Ørret.  Litt tett bestand. 
Middels kvalitet
Settefisk: nei
Tilgjengelig: ca 30 min. gange fra grustaket 
v/S. Trollåsen

Lite tjedn v/Saur
Fiskebestand: Ørret.  Bra kvalitet 
Settefisk: ja (ingen gytemulighet)
Tilgjengelig: ca 30 min. gange fra grustaket 
v/S. Trollåsen

Midtre Saur (1024 moh/187 da)
Fiskebestand: Ørret.  God kvalitet 
Settefisk: ja 
Tilgjengelig: ca 30-40  min. gange fra 
grustaket v/S. Trollåsen, eller fra Tansberg

Sørre Saur (1026 moh/146 da)
Fiskebestand: Ørret.  God kvalitet 
Settefisk: ja 
Tilgjengelig: ca 30  min. gange fra Tansberg 

Steintjednet (1040 moh/26 da)
Fiskebestand: Ørret.  Bra kvalitet
Settefisk: ja 

Svultatjednet (1009 moh/48 da)
Fiskebestand: Ørret.  Middels 
kvalitet
Settefisk: Nei
Tilgjengelig: ca 15 min gange fra 
Etnelie

Nevertjedne
Fiskebestand: Ørret.  God kvalitet
Settefisk: ja 
Tilgjengelig: 20 min gange fra 
Tansberg

Øvre/Nerre Skreppetjedne (980/1012 moh,  22/55 da)
Øvre: Fiskebestand: Ørret.  God kvalitet Settefisk: ja
Nerre: Fiskebestand: Ørret. Tett bestand. Settefisk: Nei

Nerre/øvre Buatjedne ( ca 975 moh/31 og 40 da)
Øvre og Nerre: Fiskebestand: Fiskebestand: Ørret.  Litt 
tett bestand. Settefisk: Nei Tansbergfjorden (961 moh/951 da)

Fiskebestand: Ørret.  God kvalitet 
Settefisk: ja 
Mulig å sette ut båt.

Buatjednbue. Utleie 
på inatur.no
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Sørre

Midtre Saur

Øvre Skreppetj.

Navneforvirring generelt og i 
dette området spesielt:
Vær oppmerksom på at det kan 
være forskjell på stedsnavn i 
dagligtale og på kart. Det kan 
også være forskjellige navn på 
offentlige kart og lokale kart.


