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Velkommen til fiske i vann og vassdrag på statsskogene i Røros:
•
•
•

Femundsmarka statsskog
Møllmannsdalen/Storrya statsskog
Røros vestre statsskog.

Kort om fiskemulighetene (Kilde: «Fiskeguide for Røros»)
I Femundsmarka finner du landskjente fisketrakter, med Røa og Muggavassdraget som de fremste. Her kan du få
pen ørret, men også andre arter som abbor, gjedde, sik og harr. Forholdene varierer fra vann til vann, men
generelt kan en si at det er mest kvitfisk i tjønner og vann, og mest ørret i rennende vann. Femunden har en
stor bestand av sik av god kvalitet, en del røye og en og annen storørret. I Femunden selges garn-og oterkort for
utenbygdsboende.

Synnervika i Femunden. Foto:Geir Wagnild

I hovedvassdraget Feragen – Håsjøen er det en del kvitfisk, med særlig mye sik i sjøene. Det er et godt
ørret/harrfiske i Håelva og Feragselva. I tjønnene i Flensmarka finnes det nesten bare ørret og røye. Flensjøen
har stor bestand av røye, med enkelte storørreter innimellom. For barnefamilier vil vi spesielt anbefale
Møllmannsdalen, et naturskjønt område like sørøst for Røros Bergstad. Her er det gode fiskemuligheter i
tjønnene og i Håelva.
På Røros vestre finnes en strekning av Glåma som antakelig er den beste elvestrekningen i Røros for sportsfiske.
I tillegg gjelder fiskekortet også for Klettjønna og Vedtjønna hvor det finnes fin røye.

Stemningsbilde fra Møllmannsdalen. Foto: David Tachezy
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Salgssteder stangfiskekort:
•
•
•

inatur:
inatur:
Kommisjonærer:

Fiske Femundsmarka nord, Røros vestre og Mølmannsdalen.
Norgeskortet
Røros sport, Domus sport, Esso, Langen Gjestegård,Jonasvollen og Fæmund II.

Følgende regler gjelder for stangfiskekortet:
•
•

Årskortet gjelder kalenderåret
Barn/ungdom under 20 år, og personer fylt 67 år, fisker gratis.

Fiskeregler:
•
•
•

•
•
•
•
•

Minstemål på ørret i Røas hovedvassdrag, Mugga, Litlelva og Feragselva er 25 cm.
Det er forbud mot bruk av agnfisk.
Det er fiskeforbud i perioden 15. september til 31.oktober i:
o Røavassdraget
o Mugga
o Steinfjellet
o Kamptjønnan
o Volsjøen
o Nærmere elve- og bekkeos enn 200 meter i Midtre- og Nedre Muggsjø og Flensjøen i forbindelse
med gytetid for ørret
Under isfiske er det tillatt å fiske med inntil tre pilkestikker, men forutsatt aktivt fiske og kontinuerlig
tilsyn.
Ved dorging, bruk av planerboard (slukoter) og dyprigger tillater vi inntil tre stenger og sluker per fisker,
og maksimum seks stenger per båt.
Fiskekort/kvittering skal medbringes under fiske, og vises på forlangende til oppsyn og politi. Kortet er
personlig, og kan ikke overdras til andre.
Kjøpt kort refunderes ikke.
Brudd på disse bestemmelsene er straffbart, og kan medføre beslag av fiskeutstyret.

Garn-og oterkort
Garn- og oterkort selges kun hos 3 kommisjonærer:
•
•
•

Røros sport
Domus sport
Langen gjestegård

Utenbygdboende har mulighet for å kjøpe garn-og oterkort gjeldene for Femunden.
Særskilte bestemmelser for oter-og ganfiske finner du på selve fiskekortet

Fiskeoppsyn
Statskog har ansatt eget fiskeoppsyn. Jevnt over registreres det svært få overtredelser. Stell deg slik at det blir
et hyggelig møte; ha alltid med fiskekort/kvittering, og overhold fiskereglene.
Skitt fiske!
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