
A Finnemarka 

 

Finnemarka er et flott turområde med mange fiskevann. I hovedsak går det fire 

innfartsveier hit fra vårt område. Fra Frydenberg kan du følge skogsbilveien opp 

Breiliveien, evt ta av Djupengropveien, og fra Vikersund Hoppsenter kjører du 

Heggsjøveien. Det er også lett adkomst fra Geithus (opp Snoterudveien ved Westad 

fabrikker og videre innover langs Elgtjernsveien), eller fra 

Mælumveien/Damtjernveien i Åmot. Ved starten av de nevnte veien er det 

betalingskasser der det må betales en avgift for å kunne kjøre inn på åsen. Ved 

veienes endepunkter er det gode parkeringsplasser. Fra veiene som går inn fra Åmot 

og geithus kan du med sykkel ferdes milevis på skogsveinett som er stengt for 

motorisert ferdsel. Herfra kan du sykle over til Nedre eiker eller Lier. 

 

Ved de fleste innfartsveiene kan du også løse fiskekort til de enkelte områdene. Ellers 

selges felles fiskekort for alle vannene i Finnemarka på  postkontor, eller ved å bruke 

innbetalingskort lagt ut på sportsforretningene. Fellesfiskekortet kan også kjøpes på 

nett: www.inatur.no eller www.drammenssportsfiskere.com. Felleskortet gjelder over 

hele marka, så lenge ikke annet er opplyst på egne oppslag ved vannet.  

 

Det er utarbeidet et godt turkart for området (Turkart Finnemarka 1:50:000, i salg i 

bokhandelen) som anbefales, i tillegg til ”fiskekart for Finnemarka fiskeområde”.  

 

NB: Ettersom Finnemarka fiskeområde er fritt for alvorlige fiskesykdommer, skal du 

ikke bruke samme utstyr etter ørret her som i Tyrifjorden og i Lierelva uten 

desinfisering. La også fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag tørke skikkelig før 

du benytter det i marka, for å unngå smitte av sykdom og parasitter. 

 

Anbefalte fiskevann i Modums del av Finnemarka 

 

 Et godt valg i Finnemarka vil f.eks være vassdraget med Damtjern, Store og 

Vesle Vindsjø, Svarttjern og Jøssjø på rekke og rad vest for Glitre. I Glitre 

kan du få både ørret, sik og abbor. Kjør opp fra Åmot, og du gå eller sykle 

videre innover i marka. 

 

 Fra Snoterudveien/Elgtjernsveien får du tilgang til for eksempel Langevann, 

Flagervann og Butjern. I alle disse vannene drives det fiskeskultivering. 

Flagervann er et reint ørretvann, ellers er det både ørret og abbor i vannene.  

 

 Fra Heggesjøveien (kjør opp ved Vikersund hoppsenter) får du tilgang til 

Damheggsjø etter en ca 2 km fin fottur langs merket løype. Fiskekort kan 

kjøpes i  selvbetjeningskasse ved vannet. 

 

 Fra Breiliveien (avkjøring ved Frydenberg, ca 2 km nord for Vikersund) kan 

du angripe den nordlige delen av Finnemarka. Fra parkeringen i enden av  

Djupengroveien er det blåmerket sti som fører inn mot Breiliområdet. For de 

som ikke ønsker å gå langt er det lett atkomst til vannene Ytre Sandtjern, 

Gamledammen, Hvalsdammen og Svarttjern. Her er det bestander av ørret og 

abbor. For de søm ønsker en lengre tur, og samtidig få oppleve gammelskogen 

i Finnemarka barskogvernområde er det interessante fiskemuligheter i vann 

http://www.inatur.no/


som Lårvika, Indre Sandtjern, Store og vesle Bumla, Store og vesle Elgtjern 

og  De Pene Tjerna hvis du er villig til å gå en time eller to tid videre innover.    

 

 Fiskekort for finnemarka selges ved bomkassene inn i området eller på 

www.inatur.no. 

 

 

B Holleia 

 

Holleia er det store skogområdet som ligger mellom Tyrifjorden og 

Snarumsevla/Krøderfjorden, og strekker seg helt opp mot Sokna i nord. 

 

Det er det innfartsveier til Holleia fra Snarum (Bjoretjernsveien), Kløftefoss 

(Kløftefossveien/Lauvåsveien) og fra Drolsum (Gravermoveien). Det er mange gode 

fiskevann i Holleia. Turkartet for Holleia anbefales for planlegging av fisketurer i 

dette området. 

  

Anbefalte fiskevann i Holleia 

 

Sysletjern finner du ca tre kilometer fra Sysle sentrum (kjør inn Sysletjernsveien ved 

Elart Industrier). Dette er det største vannet i Holleia, og det eneste vannet i Modum 

med en selvreproduserende bestand av røye. Ellers er det lett å få både abbor og ørret 

her. Ellers når du lett vannene Grunna, Lorta og Kimetjern fra Sysletjernsveien. Det er 

abbor og ørret i alle vannene.  

 

Sandungen, Vrangen og Bjoretjern er tre fiskevann som du lett kan nå fra 

Bjoretjernsveien (tar av Rv 280 ca. 2 km. Nord for Snarum sentrum).  

 

Lysvann ligger innerst i veien som går inn fra Kløftefoss. Dette er et fint vann med 

muligheter for fangst av ørret av god kvalitet. På vei inn til Lysvann passerer du 

Damtjern, som har en tallrik og til tider bitevillig ørret- og abborbestand. 

 

Hvis du angriper Holleia fra Tyrifjordsiden går det vei inn fra Drolsum. Du må ta av 

Rv35 ved kirken på drolsum, og videre følge Tonsveien og Gravermoveien inn til 

Gravermoen. Her er det bomkasse med fiskekortsalg, og du vil langs veien få tilgang 

til Sørlitjern og Haukvannet. Begge vannene har abbor og ørretbestander.   

 

Fiskekort for hele Holleia får du kjøpt i betalingsbommen ved Sysletjernsveien eller 

ppå www.inatur.no 

 

C Skogsvann på åsene vest for Simoa 

 

Ved å følge Åsterudveien (tar av ved statuen av Ole Einar Bjørndalen) og derfra ta av 

Mjovannsveien får du tilgang til et fiskeområde som Nykirke JFF disponerer. Her 

selges fiskekort i bomkasse ved Mjovannsveien. Inne på åsen ligger 5 fine fiskevann i 

nær avstand til veien. Området blir kalket, og fiskebestandene har utviklet seg bra de 

seinere årene. 

 

 

http://www.inatur.no/
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D Drammenselva 

 

I Drammenselva er det både lakse- og ørretfiske. Lakseområdet rekker opp til 

Døviksfoss ved Åmot, der det samles mye fisk som gir grunnlag for et godt laksefiske 

utover sommeren og høsten. Best er fisket i august-september, og i rekordsesongen 

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. Fiskekort løser du på bensinstasjonene i 

området, og på Hokksund Båt- og Camping.  

 

I området ovenfor Døviksfoss 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. Fiskesesongen begynner 

allerede 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, før sluk- og 

markfiske gjelder igjen til høsten. Det er også mulig å fiske gjedde og abbor, særlig på 

de stilleflytende partiene av elva, og også stor sik, samt ål opp til Gravfoss. Fra 

Døvikfossen er det tilrettelagt fiskersti på østsiden av elva opp til Geithus, og herfra 

videre langs Bergsjø helt opp til Vikersund. Langs denne stien ”Modum på langs” er 

det mange naturskjønne områder og gode muligheter for å ta seg en koselig rast ved 

elvekanten. 

 

Fiskekort kjøpes på alle besinstasjoner og sportsforretninger i Åmot og Geithus.   

 

E Snarumselva 

 

For den som er ute etter rekordstor abbor, er Snarumselva fra Gravfoss til Krøderen 

stedet. Her er det godt fiske av ørret i øverste del av strekningen, mens gjedde og 

abbor dominerer på nedre elvestrekning. Abbor på rundt 1-1,5 kg er ingen sjeldenhet i 

dette området og ofte har vinnerne av diverse fiskekonkurranser fått sin vinnerabbor i 

nedre deler av Snarumselva. Fiskekort for Snarumselva selges på statoilstasjonen på 

Sysle.  

 

F 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 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 sportsfiskerbasillen ved Simoas 

bredder. Ørreten blir sjelden over 35 cm, og gjennomsnittsvekta 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. Fiskekort selges på www.inatur.no 

(Sigdal grunneierlag). 

http://www.inatur.no/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


