
       

 

Sportsfiskemuligheter i Modum 

 

Ca. 10% av Modums totale areal er vann og elver. Store deler av kommunen ligger i et 
geologisk gunstig område, slik at det er lite forsuring og dermed gode livsbetingelser for 
fisk. Med sine mange vann og elver har Modum gode muligheter for sportsfiske.  
 
Flest fiskearter finner vi i Drammenselva og Tyrifjorden med 16 arter av fisk, samt fersk-
vannskreps. 
 

Laksefiske i Drammenselva 
 

Til tross for at Drammenselva ble rammet av den dødbringende lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 1987 har fiskerfo-

reningene og grunneierne langs elva takket være en iherdig kultiveringsinnsats klart å opprettholde et meget bra lakse-

fiske. 

 

 
Laks 

Laksen vandrer via laksetrappa i Hellefossen (Hokksund) opp til Døvikfossen syd for Åmot sentrum. I området like ne-

denfor Døvikfossen samles mye fisk utover sommeren og høsten, og dette gir grunnlag for et godt laksefiske her. I re-

kordsesongen 1990 ble det tatt over 4 tonn laks på strekningen mellom Hokksund og Døvikfoss. Normalfangsten ligger 

årlig på ca. 2 tonn, med en gjennomsnittsstørrelse på laksen på 5-7 kg. Årvisst tas det rugger på 17-18 kg.  

 

Det er gode parkeringsmuligheter nedenfor Døvikfossen på begge sider av elva. Ved elva er det bygget «huker» slik at 

det går an å søke ly for uvær. Det er fritt salg av både døgn- og sesongkort. Det er avsatt en egen fluesone annenhver dag 

på en strekning på vestsiden av elva nedenfor Døvikfossen. Ellers er det tillatt å bruke flue m/dupp, sluk, samt mark og 

tubeflue med søkke. 

 

Fiske etter ørret og annen innlandsfisk i elvene 
 

Ovenfor lakseførende strekning er Drammenselva ei svært god ørretelv. Årlig blir det tatt storørret på 4-5 kg i elva, og 

rekordfisker på 8-10 kg forekommer. Ørreten er feit og fin, og gjennomsnitts-størrelsen ligger på 400-500 gram. Næ-

ringstilgangen i elva er god, og fisken vokser særlig raskt fra 25 cm og oppover. For å utnytte den gode veksten er mins-

temålet derfor satt til 30 cm. 

Ørret 

 

Fiskesesongen begynner allerede 1. april, og det blir årlig tatt en del stor ørret på sluk og mark på våren. Utover for-

sommeren gir vanligvis fluefiske det beste fangstutbyttet. Om høsten er det igjen en god periode for sluk- og markfiske 

etter ørret. Ved siden av ørretfiske er det også gode muligheter for å fiske gjedde og abbor, særlig på de stilleflytende 

partiene av elva. Ellers finnes det stor sik, og det er også noe ål i elva. Fra Døvikfossen er det tilrettelagt fiskersti på øst-

siden av elva opp til Geithus. Her går det an å ta seg en koselig rast ved elvekanten. 

 

Snarumselva fra Gravfoss-Krøderen 

På den nederste strekningen av Snarumselva mellom Kaggefoss og Gravfoss er det fine stryk og høler med god bestand 

av ørret. Ovenfor Kaggefossdammen er elva stilleflytende på en lang strekning. Her er det rikelig med frodig kantvege-

tasjon og mange spennende evjer med et rikt dyreliv.  

 

 



Av fisk er det gjedda og abboren som dominerer på den stilleflytende delen av elva. Særlig abboren når stor størrelse i 

denne delen av elva, og eksemplarer på 1-1,5 kg er ikke uvanlige.  

En padletur på denne delen av elva kan by på mange flotte naturopplevelser, f.eks. er det ikke sjelden å se elgen beiten-

de på vanvegetasjonen i de mange evjene oppover langs elva. 

 

 
Gjedde 

 

Simoa 

Simoa er elva som kommer fra Sigdal. Med unntak av strykene nedenfor den imponerende Haugfossen (37 meters fall) 

er elva forholdsvis stilleflytende. Elva har en tett bestand av ørret og abbor. Ellers er det en moderat bestand av sik og ål 

i elva. Den store tettheten av ørret gjør at det er lett å få fisk i Simoa. På fine sommerdager vaker det tett i tett, og mang 

en ung fisker har blitt bitt av sportsfiskerbasillen ved Simoas bredder. Ørreten blir sjelden over 35 cm, og gjennom-

snittsvekta på fisken er ca. 150 gram. Simoa blir svært grå av leire i forbindelse med snøsmelting og regnværsperioder. I 

slike perioder kan det være et godt markfiske der hvor sidebekker renner inn elva. Ellers biter ørreten villig vekk på 

sluk, spinner og flue om sommeren.  

 

Simoa er ei fin elv for padling og roing. Fra Haugfoss er elva roligflytende helt opp til Kolsrudfossen i Sigdal (ca. 12 

km). En padletur med sluk eller flue vil med stor sannsynlighet gi brukbar fangst av ørret og abbor. Ålefisket var tidlige-

re svært bra i nedre deler av elva på høsten, men det har blitt mindre ål de seinere årene, og ålen er nå totalfredet. 

Som en kuriositet kan det også nevnes det finnes elvemusling i Simoa. 

 

 
Elvemusling 

 

Fiske i vann og innsjøer 
 

Tyrifjorden 

Tyrifjorden har i mange år vært ei perle for de som er ute etter den virkelig store ørreten. I fjorden finner vi en av lan-

dets ypperste storørretbestander. Fra gyte- og oppvekstplassene i Randselva (Ringerike) og Dramenselva ved Vikersund 

vandrer ørretungene ut i fjorden og livnærer seg på annen fisk, hovedsakelig krøkle og sik. Det at ørreten lever som rov-

fisk gjør at den vokser raskt og oppnår vekter på opptil 15 kg. Årlig blir det tatt fisk på 10-12 kg. i fjorden ved dorging 

med sluk. Om sommeren trekker gjerne stor ørret fra fjorden ned mot Vikerfossen på næringssøk. I perioder med stor 

klekking av vannlevende insekter kan det være godt ørretfisk på denne strekningen. Ellers er det gode muligheter for 

gjedde- og abborfangster på strekningen. 

Årlig settes det ut ca. 15.000 ørret i Tyrifjorden i regi av Vikersund Fiske. 

 

Den vanligste fiskemetoden i Tyrifjorden er dorging med sluk, dvs. å ha sluk(er) hengende etter båt eller kano.  

 

Bergsjø 

I Bergsjø er det gjedde og abbor som er de vanligste fiskeartene. Ellers finnes en tynnere bestand av ørret og sik. Tidli-

gere var det godt fiske fra tømmeret som lå lagret etter fløtningen. I dag tas det en del fisk ved dorgefiske og stangfiske 

fra land. Abborbestanden i Bergsjø er av ypperlig kvalitet, og det er gode muligheter for å gjøre en god fangst her!  

 

Skogsvannene  

I Modum er det ca. 150 skogsvann. I de aller fleste av disse er det fisk. Abboren er den vanligste fiskearten, men det fin-

nes også ørret i svært mange av vannene. Selv om abboren jevnt over er småfallen gjør dens bitevillighet gjennom hele 

året den til en populær fisk for sportsfiske.  

 
Abbor 

 

På et godt utbygget skogsbilveinett er det god tilgjengelighet til mange gode fiskevann. Flere steder er det tilrettelagt 

med selbetjent fiskekortsalg ved bomkasse ved begynnelsen av skogsbilveien. 

 

 



Litt om de ulike fiskeartene, fiskebettider, fiskemetoder, m.m.   

 

Laks 
Oppgangen av laks foregår seint i Drammenselva. Til Modum kommer laksen vanligvis ikke før ut i juli måned, og det 

beste laksefisket er i august og september. Laksebettet er uberegnelig, men ved litt høy vannføring etter en nedbørspe-

riode vil fisket vanligvis være det beste. Laksefisket foregår både med mark, sluk, tubeflue og flue. 

 

Ørret 
Ørreten kan være bitevillig nesten hele året. I Drammenselva begynner fisket 1. april, og ørreten kan la seg friste av 

mark og sluk. Det kan bli fine ørretfangster på en fisketur i vårsola! Ellers er den beste perioden for ørretfiske med flue 

de nærmeste ukene omkring St.hans. Fisken som fanges på denne tida er svært feit og fin. Seinere på sommeren holder 

fisket seg jevnt bra, men ved høy vanntemperatur vil fisken søke dypere partier av elva, og det kan være lurt å fiske med 

mark på bunnen. Utover høsten er erfaringsvis mark- og slukfiske det mest effektive. 

 

 
Tørr-flue for ørretfiske 

 

Abbor 
Abboren gyter tidlig om våren. Abboren begynner å bite etter gytingen, og når vanntemperaturen begynner å stige på 

forsommeren. Abboren er vanligvis lettest å få på mark, men tar også flue og små sluk, særlig spinnere. Abboren er av 

mange betraktet som den mest velsmakende av våre ferskvannsfisker og inneholder ikke så mye bein som mange vil ha 

det til! 

 

 
Spinner for abborfiske 

 

Gjedde 
Under og etter gyting er gjedda å påtreffe langs sivkanter i grunne viker i fjorden og elva. Med sluk er sjansene for å få 

gjedde gode. Utover sommeren og høsten blir det tatt en god del gjedde ved dorgefiske med sluk.  

 

 
Wobbler for gjeddefiske 

 

Gjedda er en ordentlig «fighter» og ikke sjelden blir det tatt ekseplarer på 6-10 kg. Gjedda er dessverre en litt «uglesett» 

fisk pga. sitt krokodilleaktige utseende. Fisken er imidlertid en ypperlig matfisk, og egner seg svært godt til oppmaling 

og tillaging av fiskekaker, fiskeboller m.m. 

 

 

 

 

Sik 
Siken er ikke enkel å få på krokredskap. Det hender imidlertid at den tar mark på bunnen, særlig om våren. Ellers er nok 

den beste fiskemetoden bruk av tørrflue på de stilleflytende partiene av elvene.  

 
Sik 

 

Ved våtfluefiske etter ørret hender det også at en og annen sik kan la seg lure. Den beste fisketida med flue er i slutten 

av juni og utover til august. Siken i Drammenselva er storvokst, mens den i Simoa er mer småfallen. 


