
    

 
Sportsfiskemuligheter i Midtre Buskerud 

 

Flest fiskearter finner vi i Drammenselva og Tyrifjorden med 13 ar-
ter av fisk, samt ferskvannskreps. 
 

Laks- og sjøørretfiske i 

Drammenselva 
 

Til tross for at Drammens-

elva ble rammet av den 

dødbringende lakseparasit-

ten Gyrodactylus salaris i 

1987 har fiskerforeningene 

og grunneierne langs elva 

takket være en iherdig kul-

tiveringsinnsats klart å opp-

rettholde et meget bra lak-

sefiske. 

 

 
Laks 

Laksen vandrer via lakse-

trappa i Hellefossen (Hokk-

sund) opp til Døvikfossen 

syd for Åmot sentrum. I 

området like nedenfor Dø-

vikfossen samles mye fisk 

utover sommeren og høs-

ten, og dette gir grunnlag 

for et godt laksefiske her. I 

rekordsesongen 1990 ble 

det tatt over 4 tonn laks på 

strekningen mellom Hokk-

sund og Døvikfoss. Nor-

malfangsten ligger årlig på 

ca. 2 tonn, med en gjen-

nomsnittsstørrelse på laksen 

på 5-7 kg. Årvisst tas det 

rugger på 17-18 kg.  

 

Det går også opp en del 

sjøørret i Drammenselva. 

Vanlig størrelse er 1-2 kg, 

men år om annet tas det ek-

semplarer på opptil 6-8 kg 

nedstrøms Døvikfossen.  

 

Det er gode parkeringsmu-

ligheter nedenfor Døvikfos-

sen på begge sider av elva. 

Ved elva er det bygget «hu-

ker» slik at det går an å sø-

ke ly for uvær. Det er fritt 

salg av både døgn- og se-

songkort. Det er avsatt en 

egen fluesone annenhver 

dag på en strekning på vest-

siden av elva nedenfor Dø-

vikfossen. Ellers er det til-

latt å bruke flue m/dupp, 

sluk, samt mark og tubeflue 

med søkke. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiske etter ørret og annen innlandsfisk i elvene 
 

Drammenselva fra Døvik-

foss-Tyrifjorden 

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. Ørre-

ten er feit og fin, og gjen-

nomsnitts-størrelsen ligger 

på 400-500 gram. Nærings-

tilgangen i elva er god, og 

fisken vokser særlig raskt 

fra 25 cm og oppover. For å 

utnytte den gode veksten er 

minstemålet derfor satt til 

30 cm. 

Ørret 

 

Fiskesesongen begynner al-

lerede 1. april, og det blir 

årlig tatt en del stor ørret på 

sluk og mark i april-mai. 

Utover forsommeren gir 

vanligvis fluefiske det beste 

fangstutbyttet. Om høsten 

er det igjen en god periode 

for sluk- og markfiske etter 

ørret. Ved siden av ørretfis-

ke er det også gode mulig-

heter for å fiske gjedde og 

abbor, særlig på de stillefly-

tende partiene av elva. El-

lers finnes det stor sik i el-

va, samt ål opp til Gravfoss. 

Fra Døvikfossen er det til-

rettelagt fiskersti på østsi-

den av elva opp til Geithus, 

og herfra videre langs berg-

sjø helt opp til Vikersund. 

Langs denne stien ”Modum 

på langs” er det mange na-

turskjønne områder og gode 

muligheter for å ta seg en 

koselig rast ved elvekanten. 

 

Snarumselva fra Grav-

foss-Krøderen 

På den nederste strekningen 

av Snarumselva mellom 

Kaggefoss og Gravfoss er 

det fine stryk og høler med 

god bestand av ørret. Oven-

for Kaggefossdammen er 

elva stilleflytende på en 

lang strekning. Her er det 

rikelig med frodig kantve-

getasjon og mange spen-

nende evjer med et rikt dy-

reliv.  

 

 
Gjedde 

 

Av fisk er det gjedda og 

abboren som dominerer. 

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 beitende på van-

vegetasjonen i de mange 

evjene oppover langs elva. 

 

Simoa 

Simoa er elva som kommer 

fra Sigdal. Med unntak av 

strykene nedenfor den im-

ponerende Haugfossen (37 

meters fall) er elva for-

holdsvis 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 

, og mang en ung fisker har 

blitt bitt av sportsfiskerba-

sillen ved Simoas bredder. 

Ørreten blir sjelden over 35 

cm, og gjennomsnittsvekta 

på fisken er ca. 150 gram. 

Simoa blir svært grå av lei-

re i forbindelse med snøs-

melting og regnværsperio-

der. 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 pad-

ling og roing. Fra Haugfoss 

er elva roligflytende helt 



opp til Kolsrudfossen i Sig-

dal (ca. 12 km). En padletur 

med sluk eller flue vil med 

stor sannsynlighet gi bruk-

bar fangst av ørret og ab-

bor. Ålefiske ga tidligere 

gode fangster i nedre deler 

av elva på høsten, men åle-

bestanden har i seinere tid 

blitt mindre. Ålen er nå to-

talfredet. 

Som en kuriositet kan det 

også nevnes det finnes el-

vemusling 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 landets ypperste stor-

ørretbestander. Fra gyte- og 

oppvekstplassene i Rands-

elva (Ringerike) og Dra-

menselva ved Vikersund 

vandrer ørretungene ut i 

fjorden og livnærer seg på 

annen fisk, hovedsakelig 

krøkle og sik. Det at ørreten 

lever som rovfisk gjør at 

den vokser raskt og oppnår 

vekter på opptil 15 kg. År-

lig blir det tatt fisk på 10-12 

kg. i fjorden ved dorging 

med sluk. Om sommeren 

trekker gjerne stor ørret fra 

fjorden ned mot Vikerfos-

sen på næringssøk. I perio-

der 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. 

 

Den vanligste fiskemetoden 

i Tyrifjorden er dorging 

med sluk, dvs. å ha sluk(er) 

hengende etter båt. 

 

Krøderfjorden  

I likhet med Tyrifjorden 

finnes også en storvokst ør-

retstamme i Krøderfjorden. 

Etter 1990 kom det også 

gjedde i Krøderfjorden. 

Dorgefiske har etter hvert 

også blitt vanlig i Krøder-

fjorden, og det rapporteres 

om store fangster av gjed-

de, samt en del stor ørret. 

 

Soneren 

Soneren har tette bestander 

av ørret, abbor og sik. Dette 

gjør at gjennomsnittsstør-

relsen på fisken er relativt 

beskjeden. Det rapporteres 

imidlertid tidvis om fangs-

ter av ørret på flere kilo, 

noe som viser at også Sone-

ren har en storørretpopula-

sjon. Kunnskapen om den-

ne populasjonen er imidler-

tid mangelfull, og det fore-

går heller ikke noe målrettet 

fiske etter stor ørret i fjor-

den. 

 

Bergsjø 

I Bergsjø mellom Viker-

sund og geithus er det gjed-

de og abbor som er de van-

ligste fiskeartene. Ellers 

finnes en tynnere bestand 

av ørret og sik. Tidligere 

var det godt fiske fra tøm-

meret som lå lagret etter 

fløtningen. I dag tas det en 

del fisk ved dorgefiske og 

stangfiske fra land. 

 

Fjellvann 

I Sigdal og Krødsherad er 

det mange flotte fjellvann 

med bestander av ørret. I 

noen få vann finnes også 

røye, men denne er oftest 

småfallen. Store områder i 

Sigdal har blitt kalket, og 

fiskefangstene i mange 

fjellvann har tatt seg bety-

delig opp de seinere årene. 

 



Skogsvannene  

I regionen er det flere hund-

re skogsvann. I de aller 

fleste av disse er det fisk. 

Abboren er den vanligste 

fiskearten, men det finnes 

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 skogs-

bilveinett er det god til-

gjengelighet til mange gode 

fiskevann. Flere steder er 

det tilrettelagt med selbe-

tjent fiskekortsalg ved 

bomkasse ved begynnelsen 

av skogsbilveien. 

 

De mest attraktive fiskeom-

rådene finner vi i Finne-

marka. Hit går det skogs-

bilveier inn fra Åmot, Geit-

hus og Vikersund. Det sel-

ges et felles fiskekort for al-

le vannene i Finnemarka, 

og det er utarbeidet et godt 

turkart for området. Med 

sykkel får du tilgang til mi-

levis med skogsveinett som 

er stengt for motorisert 

ferdsel med bom. 

 

I Holleia er det også mange 

fine fiskemuligheter. I Sys-

levassdget finner vi flere 

gode fiskevann. Som en ku-

riositet kan nevnes at Sysle-

tjern er det eneste vannet i 

Modum med en selvrepro-

duserende bestand av røye. 

Også for Holleiaområdet er 

det utarbeidet gode turkart 

som viser både fiskevann 

og turmuligheter til fots og 

med sykkel. 

 

Et annet område som har 

blitt kalket er åspartiet mel-

lom Simostranda og bingen. 

Her selges det fiskekort, og 

det er muligheter for fangs-

ter av både ørret og abbor i 

vannene inne på åspartiet.  

 

I Sigdal kalkes det mange 

vassdrag. Dette gir gode 

fiskemuligheter, og spesielt 

kan vi nevne vannenen 

langs Horgavassdraget, med 

Lauvnesvatnet og Horge-

vatnet som de største og 

fiskerikeste. Ellers finner vi 

et titalls vann innover lang 

Gryteelva. Her selges også 

fiskekort. 

 

Lenger nord i bygda er det 

blitt etablert et stort fiske-

område vest for andersnat-

ten omkring Borofjellet. 

Her er det kalket og kulti-

vert fisk i et titalls vann.  

 

Nordvest for dette område 

finner vi nedalsvassdraget, 

der det også er gode fiske-

muligheter i et titalls kalke-

de vatn.  

 

I Grønhovdelvas nedslags-

felt er det også mange kal-

kede vann som har utviklet 

seg til gode fiskevann. Om-

rådet er dessuten kjerneom-

rådet i det som er venet un-

der navnet Trillemarka. 

 

Videre er det etablert et 

kalkings- og fiskekortområ-

de i Vestbygda i Eggedal. 

Her er det muligheter for 

både abbor og ørretfiske i 

flere vann i området Bøles-

eter, Kodalsseter og over 

mot Buinsetrene og Sloko. 

 

I Krødsherad finner vi fis-

kerike vann langs veien 

over mot Sigdal. Glessjøen 

og Fyrandvatnet har gode 

bestander av abbor og ørret. 

Ellers er det fiskemulighe-

ter i noen vann i Krødshe-

raddelen av Holleie, samt i 

området over mot Sokna og 

Redalen.



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 lakse-

fisket er i august og sep-

tember. Laksebettet er ube-

regnelig, men ved litt høy 

vannføring etter en ned-

børsperiode vil fisket van-

ligvis være det beste. Lak-

sefisket foregår både med 

mark, sluk, tubeflue og flue. 

 

Ørret 
Ørreten kan være bitevillig 

nesten hele året. I Dram-

menselva begynner fisket 1. 

april, og ørreten kan la seg 

friste av mark og sluk. Det 

kan bli fine ørretfangster på 

en fisketur i påskesola! El-

lers 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.  

 

 
Tørr-flue for ørretfiske 

 

Seinere på sommeren hol-

der fisket seg jevnt bra, 

men ved høy vanntempera-

tur 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. 

 

Abbor 
Abboren gyter tidlig om vå-

ren. 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. 

 

 
Spinner for abborfiske 

 

Mange sverger til bruk av 

ørekyte (gørrkime) som 

agn. Dette er effektivt ut-

over sommeren, men det er 

ikke lengerer tillatt å fiske 

med. Abboren er av mange 

betraktet som den mest vel-

smakende av våre fersk-

vannsfisker og inneholder 

ikke så mye bein som 

mange vil ha det til! 

 

 

Gjedde 
Under og etter gyting er 

gjedda å påtreffe langs siv-

kanter i grunne viker i fjor-

dene og elvene. Med sluk er 

sjansene for å få gjedde go-

de. 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-

12 kg. Gjedda er dessverre 

en litt «uglesett» fisk pga. 

sitt krokodilleaktige ut-

seende. Fisken er imidlertid 

en ypperlig matfisk, og eg-

ner seg svært godt til opp-

malig og tillaging av fiske-

kaker, fiskeboller m.m. 

 

 

 
Vårflue, viktig mat for ørre-

ten! 



Sik 
Siken er ikke enkel å få på 

krokredskap. Det hender 

imidlertid at den tar mark 

på bunnen. Ellers er nok 

den beste fiskemetoden 

bruk av tørrflue på de stille-

flytende 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. 

 

Ål 
Det finnes ål både i Dram-

menselva og nedre deler av 

Simoa, men på grunn av 

sterk nedgang i ålebestan-

dene er det ikke lenger tillat 

å fange ål. 

 

 

HUSK PÅ DETTE NÅR DU SKAL FISKE! 
 
* Sørg for å løse fiskekort og respekter de lokale fiskereglene 
* Motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag er forbudt 
* Opptenning av åpen ild er forbudt i den tørre årstiden (15. apr. -  15. sep.) 
* Hold hunden i bånd i båndtvangstiden (1. apr. - 30. sep.) 
* Kast ikke fra deg søppel, forlat rasteplassen slik du selv ønsker å finne den. 
* Fiskeravgift til staten må være løst hvis du skal fiske etter laks- og sjøørret. 
* Husk å løse fiskekort. Barn under 16 år får gratis fiskekort 
* Vær oppmerksom på faren for spredning av sjukdommer. Sørg for at båter og 

all fiskeredskap er helt tørt før bruk. Frakt ikke vann mellom vassdrag. Ved 
fiske etter laks og sjø-ørret i Drammenselva gjelder egne regler for desinfek-
sjon av fiskeutstyr. Følg fiskerforeningens anvisninger. 

* Bruk av ørekyte som agn er forbud. 
 

Skitt fiske! 



Opplysninger om fiskeområder, kortsalg m.m. 
 
 

 

 
 
 
 



Område 1: Åmot og Omegn Fiskerforening 
Område: Drammenselva fra Øvre Eikers grense nedenfor Døvikfossen 
til Kaggefossen og Bergsjø, samt tjernene Overntjern og Thingelstad-
tjern på vestsiden av Drammenselva. 
Fiskeseong: Laksefiske i tiden 15.5-31.10 på strekningen ved Døvik-
fossen. Ørretfiske i perioden 1.4-1.10 på strekningene ovenfor Døvik-
fossen. Ørret- og abborfiske i Overntjern og Thingelstadtjern i perio-
den 1.1-1.10. 
Fiskekortsalg: Laksehytta-Hokksund, Nygård Sport-Åmot, Statoil 
bensinstasjon-Åmot, Texaco bensinstasjon-Geithus. 
 
 
Område 2: Glomsrudkollen JFF 
Område: Melum-Damtjern, Store Vindsjø, Vesle Vindsjø, Svarttjern, 
Jøssjø, Møyrtjern og Heståstjern. Alle vannene ligger på åsen øst for 
Åmot sentrum. Abbor finnes i alle vannene. Det er ikke ørret i Møyr-
tjern og Heståstjern, ellers finnes ørret av brukbar-god kvalitet i de 
andre vannene. 
Adkomst:  Damtjernsveien, tar av fra den gamle riksveien like nord 
for Åmot sentrum. 
Fiskekortsalg: Selvbetjent fiskekortkasse ved bom, Damtjernsveien i 
Åmot. 

 
 
Område 3: Nykirke JFF 
Område: Simoas vestside fra Åmot til Sigdals kommunegrense, øst-
siden av Bingselva, flere vann i området mellom Simostranda og 
Bingen. I Simoa er det tette bestander av ørret, abbor. Simoa har 
dessuten en brukbar bestand av sik. I tjernene inne på åsen mellom 
Simostranda og Bingen er det gode muligheter for ørret- og abborfis-
ke. Foreningen har de seinere årene kalket flere av sine vann, slik at 
fiskebestandene i dag er gode. 
Adkomst:  Mjovannsveien, tar av fra vestsideveien (Åsterudveien) på 
Simostranda ved kommunedelet mot Sigdal. Mortenstjernveien fra 
Klegstad i Bingen inn til Mortenstjern. 
Fiskekortsalg: Bolighus ved bomkasse, Mjovannsveien (Simostranda 
V.)  
 
 
 



 
 
Område 4: Nordre Modum JFF 
Område: Butjern SV for Langevann. Vannet har blitt kalket, og fore-
ningen driver kultiveringsarbeide for å øke fiskebestanden i vannet. 
Adkomst: Elgstjernsveien fra Westad Industrier inn til Sponevollen. 
Fiskekortsalg: I kasse ved vannet. 
 
 
Område 5: Øståsen Grunneierforening 
Område: Skittjern, Langevann, Svarttjern, Flagervatn, Disen Brok-
tjern, Kroktjern, Hvals Broktjern, Heggesjø,  Langheggesjø, Hvals-
dammen, Gamledammen, Ytre Sandtjern. Alle vannene ligger oppe på 
åsen øst for Geithus og Vikersund. 
Adkomst: Elgstjernsveien fra Westad Industrier på Geithus Ø. eller 
Heggesjøveien fra Vikersund Hoppsenter innover mot Heggesjø og 
Hovlandsfjell.  
Fiskekortsalg: Fra blå selvbetjeningskasser ved vannene 

 
 
Område 6: Østre Modum JFF 
Område: Abbortjern, Ventjern, Gudbrandstjern, Svarttjern, Lårvika, 
Askerud-Sandtjern, Store Utgravde tjern. Med unntak av Abbortjern 
er alle disse vannene kalket.  I Abbortjern er kalking unødvendig pga. 
lokale, geologisk gunstige forhold.  
Etter kalking har området på nytt «våknet til liv», og det er rapportert 
om godt ørretfiske i de fleste av disse vannene.  
Adkomst: Breiliveien, tar av RV 284 ca. 2 km nord for Vikersund Ø.  
Fiskekortsalg: Natvedt Camping-Vikersund, samt selvbetjeningskas-
ser ved bom Breiliveien, ved Abbortjern og ved Store Utgravde tjern. 
 
 
Område 7: Vikersund Fiske 
Område: Øvre deler av Bergsjø, Vikerfossen og Utløpet av Tyrifjorden 
ved Vikersund. 
Fiskesesong: 20.5-15.9 
Fiskekortsalg: Bottolvs Sport -Vikersund, Mix-kiosken Vikersund 
 
Område 8: Holleia JFF 



Område: De fleste vannene i skogsområdene mellom Snarumselva 
og Tyrifjorden. Noen av vannene er private. Disse er merket ved opp-
slag. Fiskebestandene i Holleia er stort sett gode. Småfallen abbor 
dominerer, men i flere av vannene er det gode muligheter for å få 
brukbar ørret.  
Adkomst: Bjoretjernsveien fra Snarum, Sysletjernveien fra Sysle og 
Gravbråtaveien fra Drolsum. 
Fiskekortsalg: Statoilstasjonen Sysle, Shellstasjonen Vikersund og 
ellers ved bomkasse på Bjoretjernsveien (Snarum) og ved Gravbråten 
(Drolsum).  
 
 
Område 9: Snarum Elveeierlag 
Område: Snarumselva fra Kaggefoss til Krødsheraddelet. 
Adkomst: Avkjøring fra Rv 284 ved Sysle, Snarum og Kløftefoss. El-
lers fra vestsidevegen fra Sysle-Korsbøen. 
Fiskekortsalg: Statoilstasjonen Sysle. Eget fiskekort på Liens eien-
dom, selges i kortkasse og hos grunneieren. 
 
 
Område 10: Finnemarka, felles fiskekortområde 
I regi av grunneierlagene og fiskerforeningene rundt Finnemarka er 
det opprettet et felles fiskekort for hele Finnemarka-området. For Mo-
dums del vil dette si alle skogsvannene på østsiden av Drammensel-
va. Fiskekortet omfatter mer enn 200 fiskevann. Fiskekort kan du 
kjøpe på www.inatur.no eller via SMS til 47407900 Koder: 1 døgn: 
SF44D1, 3 døgn: SF44D3, Sesong: SF44S1 
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