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Fylkesmannens Miljøvernavdeling er underlagt Miljøverndepartementet, Statens
Forurensningstilsyn og Direktoratet for Naturforvaltning. Vi er den statlige miljøvernforvaltningens forlengede arm på fylkesnivå og utgjør et viktig bindeledd mellom
statlige og kommunale organer. Våre oppgaver er: *Overvåke forurensning *Forvalte
vann og vassdrag *Verne og forvalte naturmiljø og landskap *Verne og forvalte truede
og sårbare plante- og dyrearter *Verne og forvalte vilt- og fiskeressursene *Sikre
befolkningen adgang til friluftsliv og naturopplevelser. Se også www.fylkesmannen.no
Telefon: 69 24 71 00 Telefax: 69 24 71 01 Besøksadresse: Statens Hus, Vogtsgate 17, Moss
Postadresse: Postboks 325, 1502 Moss

Østfold har det meste
Du som har lyst til å fiske vil finne det meste i Østfold.
En vakker skjærgård der grum sjøørret krysser grunnene. Dovne floder der
rekordstor karpefisk roter omkring i mudderet. Store sjøer og vassdrag,
med store gjedder i bakhold, og stimer av gjørs som jager i sommernatten.
Det finnes ikke mange steder i Verden med så mange fiskearter, større
variasjon i vannforhold og like mange muligheter.
Her finnes grunne sjøer der stimer av morgenfrisk abbor jager med strittende finner og vilt blikk. Og på dypet trasker lake og ål avgårde på sine
hemmelige veier under vann. Hvert år kommer laks tilbake fra de store oseaner for å måle krefter med vannmassene. Til og med sjeldne arter som
nebbsik, røye og lagesild finner veien til eldgamle gyteplasser.
Her kan med andre ord de fleste finne sin egen fiskeplass, det er lett å
komme til vann og korte avstander. For vann og fisk er det jo overalt:
Under brygga, ved fergestedet, i bekken og i skogsstjernet. Å fiske i
Østfold krever små forberedelser, det skal ikke mye til for å få et napp eller
to, og er du tidlig oppe og i tillegg tar beina litt fatt, kan de hende at skikkelig storfisk venter på deg...
Med stadig mindre forurensning har fisken i de senere å fått tilbake mer
livsrom og muligheter. Med iherdig innsats fra foreninger og ildsjeler får
den det stadig bedre, mindre surt vann, større muligheter for vandring og
finere gyteplasser.
Alt ligger derfor til rette for en fin fisketur, og vi hos Fylkesmannen i
Østfold skal gjøre det vi kan for å bidra.
God tur og skitt fiske!

Utgitt av Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen.
Takk til fotografene som har stilt bilder til rådighet. 4. opplag mai 2006

Viktig informasjon

Krepsing Retten til å krepse tilhører fiskerettshaver. De
som krepser må ha rettighet eller tillatelse fra denne. I vassdrag som ikke er rammet av krepsepest er det lov å krepse
fra 6. aug. kl.1800 - t.o.m. 14. sept. Minstemål er 9,5 cm
fra pannehornets spiss til ende av halen. Kreps mindre enn
dette skal straks settes ut i igjen. Rettighetshaver eller
Fylkesmannen kan innskjerpe regler om sesong, minstemål
eller redskapsbruk. Den som krepser, må å sette seg inn i de
reglene som gjelder på stedet.
Hindre spredning av krepsepest og andre sykdommer
Det er viktig at du som krepser, fisker eller bruker vassdraget på andre måter, vet hvordan å forhindre spredning
av sykdommer mellom vassdrag.
Det er forbudt å:
- Innføre levende eller ukokt kreps til landet vårt
- Innføre fangstutstyr som har vært brukt i utlandet
- Sette ut/flytte kreps til til andre vassdag eller lokaliteter
- Kaste syk eller død kreps ut i vassdrag
- Tømme vann fra et vassdrag over til et annet
Du må:
- Desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc.
før det brukes i nytt vassdrag
- Benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i
- Melde syk/død kreps til Mattilsynet
Signalkrepsen - en trussel mot vår ferksvannskreps
Signalkrepsen er en art som ble satt ut i stort antall i Sverige
for å erstatte opprinnelige krepsebestander som hadde blitt
utryddet av krepsepest. Signalkreps er motstandsdyktig mot
pesten, men har vist seg å være bærer av sykdommen. Det
betyr at dersom signalkreps blir etablert i et vann, vil også
krepespest bli værende, og det vil være umulig å bygge opp
en bestand av den opprinnelige krepsen, edelkrepsen.
Utsetting av signalkreps er en trussel mot edelkreps og
strengt forbudt.
Fremmede arter, sykdommer og parasitter

For å ta vare på de kvaliteter som finnes i den norske vassdragsnaturen er det et regelverk som først og fremst tar
hensyn til fisken og det økologiske systemet den er en del
av. Dette betyr at:
* Utsetting av fisk er forbudt uten særskilt tillatelse
* Fiske med levende agn er forbudt
* Import av levende fisk er forbudt
For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter må
redskap (håver/garn) tørke før bruk i nye vann og vassdrag. Samme gjelder for støvler, vadere, båter, påhengsmotorer og utstyr i kontakt med vann. Har du fisket der det er
påvist eller mistanke om syk fisk, skal fiskeredskap desinfiseres. Levende eller død agn kan føre smitte fra et vassdrag
til et annet og er bannlyst. Fisk må ikke sløyes/vaskes i
annet vassdrag enn der den ble fisket. Grav ned slo og
annet fiskeavfall slik at ikke fugl og dyr får fatt i det. Vann4

Fiskearter i Østfold

I Østfold er det registrert 36 arter av ferskvannsfisk.
Østfold er av de mest artsrike fylker på ferskvannsfisk. Det
er mye spennende å få på kroken! De fleste artene er i de
næringsrike vannsystemene som Vansjø/Hobølelva, Glomma, Haldenvassdragets hovedløp, Rømsjøen og Enningdalselva. Ovenfor er det liste over arter som er påvist.
beholdere fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet.
Utsetting av fisk krever spesiell tillatelse fra Fylkesmannen.
Gyrodactylus salaris (G.s.) angriper laksyngel i vassdrag,
med utryddelse eller sterk nedgang i laksestammen som
resultat. G.s. er ca 0,5 mm lang og lever på og av huden til
lakseyngel. Den har stor formeringsevne, og inntil 1000
individer på et yngel forekommer. G.s. tåler ikke uttørring.
G.s. kan tidvis leve på annen fisk. Hittil er parasitten ikke
kjent i Østfold, men forekommer i Buskerud og Vest-Sverige.

Vanlig smitte skjer via fisk. Det er viktig at fisk ikke flyttes
fra et vassdrag til et annet. Fiskeren er en viktig observatør.
Ved mistanke om nye parasitter eller sykdommer i et vassdrag, ta kontakt med Mattilsynet tel 23 216800 eller
Fylkesmannens miljøvernavdeling på tel 69 247100.

Forsuring Sur nedbør skyldes utslipp av svovel og nitrogen, som har ført til forsuring av fiskevann, med utdøende
og reduserte fiskebestander. Artenes evne til reproduksjon
reduseres ved at egg og yngel dør. Kalking er ofte en forutsetning for at fisk, særlig ørret, skal leve, og nødvendig
inntil sur nedbør opphører. Man må ofte sette ut fisk for å
opprettholde bestandene.
I 1989 ble det beregnet at 33 % av Østfolds totale areal er
skadet av forsuring. Kalking er et effektivt kortsiktig tiltak
mot forsuring. I Østfold ble det første gang gitt statlig tilskudd til dette i 1983. Årlig kalkes ca 230 vann, som utgjør
ca. 27 % av det totale vannarealet og ca. 80 % av det forsurede vannareal i fylket. De fleste vann som kalkes ville
neppe opprettholde sitt biologiske mangfold uten. Fylkesmannen har ansvaret for kalkingen i Østfold. Målet er å
bevare biologisk mangfold og sikre naturressursene for rettighetshavere og allmennheten slik at fiskemengde og tilbud
opprettholdes, evt. gjenopprettes. I Østfold er det stor variasjon innen vanntypene. Det finnes næringsrike vassdrag
med høy pH og stort artsmangfold, og næringsfattige
områder med lav pH og få eller ingen fiskebestander.
Allemannsretten: Fra gammel tid har vi rett til å fer-

des i skog og mark - etter elv, på innsjø, i skjærgård og til
fjells - uavhengig av hvem grunnen tilhører. Vi kan høste av
naturen, ikke bare saltvannsfisk, bær, sopp og blomster,
også inntrykk og opplevelser. Prinsippene for dette ligger i

allemannsretten, som er lovfestet i friluftsloven fra 1957.
Friluftsloven sier at alle har rett til å ferdes fritt til fots eller
på ski i utmark og å sykle og ri langs stier og veier. Som
utmark regnes vann, strand, myr, skog og fjell, uten
udyrkede små arealer i dyrket mark, dyrket mark, kulturbeite, plantefelt, hustomter og gårdsplasser. Du har rett til
å raste, telte og overnatte i utmark. Telting over to døgn på
et sted krever grunneiers tillatelse. Du kan plukke bær og
sopp fritt. Vern allemannsretten ved å ta hensyn og bruke
natur-vett! Innmark er dyrket jord, åker, eng, kulturbeite,
hagebeite og unge plantefelt, gårder, tomter og industriareal. På åker og eng kan du likevel ferdes på frossen eller
snødekt mark i tiden 15. okt.-30. april. Husk at innmark
ikke alltid er inngjerdet. Du skal alltid, i inn- og utmark,
lukke grinder etter deg og ta hensyn til dyr på beite.
Hundeeiere skal respektere båndtvang i tiden 1. april til 20.
august. Vær varsom med ild. Tenn ikke bål ved skogsmark i tiden 15. april - 15. sept. Gjør deg kjent med lokale
regler for båndtvang og bålbrenning, ofte er de strengere
enn de nasjonale reglene.

Det jobbes for fisken: Grunneierlag, jeger- og
fiskerforeninger og andre gjør en stor innsats for å bevare
og bedre fisket i Østfold ved kultivering av vassdrag.
Forsuring, forurensning og fysiske hindre gjør dette nødvendig. Av tiltak som pågår er bedring av vannkvaliteten
ved kalking. I tillegg kommer utsetting av fiskeyngel, habitat-forbedring, tilrettelegging av gyteplasser, fisketrapper for
å bedre fiskens gang i vassdrag m.m. Der det skjer kultivering med tilskudd fra Staten skal fisket være tilgjenglig for
allmennheten, enten ved at det opplyses om at det er fritt
fiske eller ved at det er salg av fiskekort.

Fylkesmannens Miljøvernavdeling støtter kalking av vassdrag Foto: Ingrid Aune

Fiskeravgift - fiskekort Fiskeravgiften (FA)

går bl.a. til å bedre lokal fiskeforvaltning (gyteforhold,
informasjon, organisering av fiskekortområder, tilrettelegging for bedre fiske osv.). De som har fylt 16 år og vil fiske
laks og sjøørret i vassdrag skal betale FA. For fiske etter
laks/sjøørret i sjøen, skal det kun betales FA ved bruk av
faststående redskap (kilenot). FA betales på postkontor, og
kvittering skal medbringes ved fiske. I tillegg til FA må
særskilt fiskekort kjøpes. De under 16 år trenger ikke betale
FA, og har krav på gratis fiskekort i vann og vassdrag uten
laks og sjøørret. På strekninger der det ikke går laks eller
sjøørret skal det ikke betales FA for fiske etter innlandsfisk
og kreps. Kommunen kan dispensere fra krav om FA for
skoler, asylmottak og institusjoner som har fiske som del av
undervisning, behandling eller aktivitetstilbud. En er selv
ansvarlig for å finne ut regler som gjelder for området du
ønsker å fiske i. Ved fiske i vann der det ikke er fiskekort,
I Glomma er det stor laks
foto: Ingrid Aune

skal en først melde fra til grunneier. På fiskekort står det
ofte når, hvor og hvordan du kan fiske. I saltvann er sportsfiske fritt for alle.

Regler for laks og sjøørret
Fiske i elv (lakseførende vassdrag)

Fiskesteder/fisketider:
Glomma:
f.o.m 15 juni t.o.m 15 sept.
Ågårdselva:
f.o.m 1. juni t.o.m 31. aug.
Enningdalselva:
f.o.m. 16. mai t.o.m. 15. aug.
Tista:
f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august
I Østfold er det registrert sjøørret i ca. 40 bekker og elver.
I bekkene er sjøørret fredet hele året.
Fangst av laks og sjøørret er kun tillatt med stang og håndsnøre. Som agn er kun tillatt mark, sluk, spinner, wobbler og
flue, og kun tillatt med en stang eller håndsnøre pr. person.
Det er tillatt med inntil to agn pr. stang eller håndsnøre. Det
er forbudt å bruke stang og håndsnøre på en slik måte at
fisken sannsynligvis vil krøkes. Avstand mellom krokstamme
og krokspiss skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Stang og håndsnøre skal ikke
forlates under fiske. Minstemål for laks og sjøørret er 35 cm.
Fisk under minstemål, laks og sjøørret fanget utenom lovlig
fisketid eller fanget på ulovlig redskap skal straks settes ut.
Fredningssoner
Sølvstufossen, Ågårdselva: Alt fiske er forbudt fra en rett
linje tvers over elva ca. 75 m ovenfor demningen ved
Sølvstufoss og ned til rett linje tvers over elva 75 m nedenfor demningen.
Sarpsfossen: Alt fiske er forbudt fra demningen og ned til
rett linje tvers over elva 90 m nedenfor munning av laksefella/-trappa.
Vammafoss: Fiske forbudt fra demningen og ned til rett linje
fra utløp av gammel tømmerrenne til gammel vannstandsmåler på østre bredd. Merket med nedsatte bolter
eller rør.
Utløpet av Glomma: I området innenfor en rett linje fra sydspissen av Hue til sydspissen av Tjeldholmen og fra Tømmerhella til sydspissen av Bevøtangen er det forbud mot bruk av
kastenot, snurpenot, snurrevad, drivgarn, settegarn, og lignende redskap, kilenot, krokgarn, bunngarn, lakseverp samt
andre faststående redskap til fangst av saltvannsfisk.
Unntatt fra forbudet er ruse, teine med største diameter 70
cm, bunnsatt garn for fangst av saltvannsfisk som er satt slik
at redskapen til enhver tid er minst 3 m under vannflaten
ved fjære sjø, kastenot brukt av manntallsførende fiskere og
bunngarn til fangst av ål, snurpenot og snurrevad brukt av
manntallsførte fiskere med båter i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.
Utløp i sjøen: Ved utløp av bekker der det er sjøørret er det
en generell fredningssone på 100 m ut i sjøen regnet fra
grensen mellom bekk/sjø. Noen steder kan fredningssonen
være større.

Fiske etter laks og sjøørret i sjøen

Fra land og fra båt: Fiske med stang eller håndsnøre er
tillatt hele året, men ikke nærmere enn 100 m fra utløpet
av sjøørretbekker. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte
en stang eller ett håndsnøre pr. person, som agn er det bare
tillatt å bruke sluk, spinner, wobbler, flue, mark og annet
naturlig agn. Det er tillatt med inntil to agn pr. stang elle
håndsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt, og det er tillatt med
et agn pr. stang eller håndsnøre.
Med faststående redskap: Fiske med kilenot er tillatt f.o.m.
1. juni t.o.m. 4. august, ukentlig fra man. kl.18.00 til fre.
kl. 1800. Det er registrerings- og oppgaveplikt for slikt
fiske. Garnfiske og fiske med “oter” etter sjøørret er forbudt! Sjøørret er spesielt utsatt for ulovlig fiske med vanlige
settegarn fordi den oppholder seg nær land. Dette er også
grunnen til at garn som brukes til fangst av saltvannsfisk, og
som har en maskevidde på 32 millimeter eller større til
enhver tid skal senkes minst tre meter under overflaten i
perioden 1. mars til 30. september.
Svinesund og Iddefjorden: I Svinesund-Iddefjordområdet
avgrenset i vest av en rett linje fra Mørvikens sydspiss til
Ketterödsudden, er fiske etter laks og sjøørret tillatt f.o.m.
10. mai t.o.m. 15. aug. Dette gjelder også fiske med stang
eller håndsnøre fra land og fra båt.
Helgefredning: Redskap av bundet eller stivt materiale til
fangst av laks eller sjøørret må ikke benyttes eller være
utsatt i tidsrommet fra fre. kl. 1800 til man. kl. 0600 slik at
laks eller sjøørret kan fanges i disse eller deres frie gang
forhindres. Ruser og garn skal være tatt opp av vannet og
enten anbragt på land eller hengt opp på peler over vannflaten. I kilenøter og liknende redskap skal landgarnet tas
opp og legges på land eller være løsgjort fra landfeste og
fastgjort til den side av redskapet som vender mot land. I
begge tilfeller skal redskapets inngangsåpning være stengt.
Forbud: Fiske etter laks og sjøørret med vad/kastenot, drivgarn, lyster eller annen redskap med spiss eller krok som
ikke er beregnet på å slukes av fisken, er forbudt. Klepp må
bare benyttes til å berge fisk som er fanget med annen redskap. Redskap til fangst av laks og sjøørret må stå med
minst 100 meters avstand. Redskap til fangst av laks og
sjøørret må samlet være kortere enn 60 m.
I Svinesundområdet må redskap være kortere enn 25 m
følgende avgrensningslinjer: 1) Fra Vikstångsudde, grensemerke L, til Sorgenfrid, grensemerke M. 2) Fra Mørvikens
sydspiss til Ketterödsudden. Redskap må ikke plasseres utenfor hverandre i det i annet ledd angitte området. For øvrig
må maksimalt to redskap plasseres utenfor hverandre. Øst
for en rett linje trukket fra Vikstångsudde, grensemerke L,
til Sorgenfrid, gr.merke M, må redskap ikke settes nærmere
riksgrensen enn 100 m.
I Enningdalselvas munningsområde, sør for linjen Krokstrand
kirke - nordre grenserøys - Brekkestøy, er fiske forbudt.

Sjøøøreten er litt slank på denne tiden av året og
får svømme videre

Dette gjelder allikevel ikke fiske med åleruser med maksimal høyde 60 cm, fiske med åleteiner samt når det gjelder
fiske etter andre arter enn laks og sjøørret med håndredskap. I tiden 1/4-9/5, og 16/8-30/9 skal nord for en rett
linje fra Sundsudden, grensemerke C, til Frantzebacke,
grensemerke D, garn med maskevidde på 70 mm (35 mm
fra knute til knute) eller større som benyttes til fangst av
saltvannsfisk, senkes ned slik at hele fangstdelen til enhver
tid på døgnet står minst 3 m under vannflaten. I denne tiden
må heller ikke redskap av noen art innrettet til fangst av
laks eller sjøørret settes ut, benyttes eller bli stående.
Minstemål: Sjøørret 35 cm eller større målt fra snutespiss til
halefinnens ytterste spiss når fisken ligger naturlig utstrakt,
for laks 50 cm.
Utkasting: Sjøørret og laks fanget på ulovlig redskap,
utenom lovlig fisketid, eller under minstemål skal straks
kastes ut igjen.
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Regler for innlandsfisk
Ikke lakseførende vassdrag

Regler for hele Østfold, unntatt Øyeren, Enningdalselva og
Glomma nedenfor Vamma: Du kan fiske med stang og håndsnøre i elver og bekker hvor det går ørret og i vann ut til 50
m fra elve- eller bekkeos. Ørret under 25 cm målt fra snutespiss til enden av halefinnens midtstråler, skal straks og
såvidt mulig uskadd settes ut igjen. I elver og bekker hvor
det går ørret er all fisk fredet i perioden f.o.m. 1. okt. t.o.m
. 30 nov. Det kan i tillegg være særskilte regler for enkelte
vann. Dette opplyses på fiskekort eller ved oppslag.

Lakseførende vassdrag (Glomma, Tista)

Fiske med stang: I Glomma fra Vamma kraftstasjon til
Fredrikstad er stangfiske etter innlandsfisk tillatt hele året.
Unntatt er strekningen fra Sarpsfossen til Sannesund bru (E6) hvor fisketiden for innlandsfisk er den samme som for
laks. I Visterflo fra Solli bru (E-6) til samløpet med Glomma
ved Greåker er stangfiske etter innlandsfisk tillatt hele året.
På strekningen fra Grøtet (ca 500 m ovenfor Sølvstufoss) til
Solli bru (E-6) er fisketiden for innlandsfisk den samme som
for laks, se ovenfor.
Fiske fra båt: Dette er forbudt fra Grøtet til Solli bru. Dorging etter innlandsfisk er tillatt hele året fra fredningssonen
nedstrøms Vamma kraftstasjon til Fredrikstad, unntatt strekningen Sarpsfossen til Sannesund bru (E-6) hvor fisketiden

for innlandsfisk er den samme som for laks. Åleruse med
maksimal høyde 70 cm er tillatt fra fredningssone nedstrøms
Vamma kraftstasjon og i hele vestre løp ned til Grøtet, inklusive Vestvannet og Isnesfjorden, og i hele østre løp ned til
Sarpsfossen, og i Visterflo fra Solli bru (E-6) og nedstrøms
samt i vestre løp nedstrøms Sarpsfossen. Abborruse uten
ledegarn med største lengde på rusa 2 m og med største
diameter 70 cm er tillatt hele året fra fredningssone nedstrøms Vamma kraftstasjon og i hele østre løp ned til
Sarpsfossen, og i hele vestre løp ned til Grøtet, inklusive
Vestvannet og Isnesfjorden. Klubbing av gjedde og lake er
tillatt på samme områder og med samme begrensninger som
for fiske med stang etter innlandsfisk.
Merking av redskap: Faststående redskaper til fangst av innlandsfisk skal være tydelig merket med navn og adresse.
Settegarn: I Glommas østre løp sør for en rett linje mellom
Furuholmen og Valbjørg og ned til Sarpsfossen er det tillatt å
bruke settegarn til fangst av innlandsfisk hele året. Garna
skal settes fra land og skal stå på bunnen i hele sin lengde.
De skal ha en maks høyde på 2 m og en maks lengde på 25
m. Det er ikke tillatt å sette garn i lenker. I Tista er fiske
etter innlandsfisk med stang og håndsnøre tillatt hele året,
unntatt i fredningssonene 50 meter ovenfor og 50 meter
nedenfor laksetrappene.

foto: Dagfinn Martinsen

Fiskeområder

Her omtaler fiskeområder i hver kommune(alfabetisk), som tar for seg kart (N50-serien), adkomst, fiskekort, regler, fiskevann og hvem man kontakter ved spørsmål om fiske. Nummer på område henviser til kart på midtsidene.
Forkortelse: A=Abbor, B=Brasme, F=Flire, G=Gjedde, K=Karuss, L=Laue, La=Lake, Lk=Laks, M=Mort, R=Røye, S=Sørv,
Øk=Ørekyte, Ø=Ørret, Å=Ål. Liten bokstav betyr usikker forekomst.
Aremark
C1 Haldenvassdragets Fiskelag
Kart: Aspern 2013 III Fiske: Ara/Aspern Fiskekort: Selvbetjening, Holth Landhandel, Winters Bensinstasjon, Kirkeng
Camping Adkomst: Langs RV 21 og fylkesveien Kontakt: Ø.
Toverud, 1798 Aremark,Tel 69199179/69812700
C2 Aremark Jeger & Fiskerforening
Kart: Aspern 2013 III, Øymark 2013 IV Fiskekort: Selvbetjening. Gjelder tre tjern som ligger spredt Fiske: Haugtjern
ved Moene boligfelt Adkomst:1. Skiltet lerduebane 2,5 km
fra Aarbu på F.vei B865. Bergtjern ved Strømsmosen 2. Sti
nordover ved høyspentledning som krysser Strømsmosen og
Smørtjern ved Bøenseter. 3. Vei til Bøenseter fra RV 21, ca. 4
km. Kontakt: G. Arvesen, 1798 Aremark, Tel 69 199434
C3 Aarbu Hyttefelt
Kart: Aspern 2013 III Fiskekort: Bensinstasjon Winters. Fiske:
Holevann(AG) Asketjern(AØ) Stuttjern (AØ) Adkomst: Bomvei ved Moene boligfelt.(Sykkel) Bomvei fra Aarbu-krysset,
forbi BMX bane og inn i Vestfjella. Fint å sykle. Regler:
Mark, flue, kastesluk med stang, pilk om vinteren. Vennligst
send fiskerrapport til kontakt: Trond V Edvardsen, Måkev. 9.
1890 Rakkestad Tel 69227755 Email: tredvar@online.no
C4 Lervik Utmarkslag & Fyldeng/Holdt Utmarkslag
Samarbeid om fiskekort i 68 fiskevann, 25 med ørret. Kart:
Øymark 2013 IV. Fiskekort: Selvbetjening ved adkomst til
området og i sportsforretninger i Halden, Sarpsborg og
Rakkestad. Adkomst: Fra Strømsfoss mot Skodsberg, fylkesvei på vestsiden av Ara, ca. 3 km følges skilt mot Vestfjella.
Skogsvei med bomavgift. Regler: Mark, flue, sluk, om vinter
pilk. Fiske i: 68 vann, se egen fiskeguide Kontakt: Ø.
Toverud, 1798 Aremark, Tel 69 199179/ 69 812700.
Eidsberg
Trømborgfjella
Her utføres kultiveringsarbeid, som kalking, utsetting av fisk
og tilrettelegging for gyting. I området er det ørret og abbor.
Tre foreninger forvalter hvert sitt område (tre soner). Sone 1
og 2 er i hovedsak syd for E18. Sone 3 omfatter i hovedsak
Bergvannet. Fiskekort kjøpes for én sone eller hele området.
E1 Trømborg & Hærland Grunneier, Jeger &
Fiskeforening
Kart: Øymark 2013 IV. Sarpsborg 1913 I, Askim 1914 II, og
Fjellakar. Fiskekort: Bokhandel,Boknytt,Sportstrollet Mysen
Sone 1. Adkomst:1.Fra Mysen på Rv. 22 mot Rakkestad.5
km. Til venstre mot Susebakke. Etter 1,5 km til h. mot
Søndre Lunde og videre inn i Trømborgfjella. b.Fra Mysen på

Rv. 22 mot Rakkestad 7 km. Til v. mot Brattfoss. Fra
Brattfoss turstier inn. Fiske: Hommelen, St. Basdal, Søndre
Bustein, Stikktjern, Høggard, Bjørndalsvanna, Sauetjern,
Langgard-Sagduplene, Lomtjern, Søndre og Mellomstore
Ertevann, Nordre Ertevann, Lintjern, Askvannet, Langevann,
Viutjern, Murttjern. Kontakt: Hans Kr. Lund, Gamlev. 1, 1850
Mysen, Tel 69 892778, el. Knut E. Hansen, Fabrikkv. 6,
1850 Mysen, tel. 69 890441
E2 Svarverud Jeger og Fiskeforening
Kart: Øymark 2013 IV, Rødenes 2014 III, Fjellakartet.
Fiskekort: Sportstrollet Mysen, Ramstadkrysset bensinstasjon.
Adkomst: Fra Mysen ca 10 km på E 18 mot Ørje. Til h. mot
Svarverud etter Lundebytjern eller til h.ved gamle Melleby
skole mot Østbydalen. Ta sykkel (bomvei). Fiske Ø:Store
Lauvvann/Horntjern AØ:Vestre Hakatjern/Jonsvann/Kulevann/Steinstjern/Stålsvann/Svarttjern/Rokovann/Askevann/Setertjern/Dalavann/Store-Vesle Damtjern/Røstvann/Øvre Asketjern/Steinsvann/Ulvåstjern/Vestre-østresøndre Blankvann/Østre Hakatjern/Nordre-Søndre Damtjern(Marker). AG:Kjelane/Vesle-Store Murttjern(Marker)
Kontakt: Gunnar Lund, Veibyåsen, 1878 Hærland, Tel 69
895680
E3 Hærland Grunneierlag
Kart: Rødenes 2014 III, 1914II Kort: Kart-fiskekort Boknytt/Sportstrollet Mysen. Sone 3. Adkomst: Fra Mysen på
E18 i 6-7 km, til venstre på Fv. 704 mot Dal. Etter ca. 3 km
ta til høyre inn til N. Hedemarken. Fiske: Lundebyvann
Skinnerudtjern Bergvann Kontakt: Arne Gulbransen, Tunbo
29, Askim, Tel 69 88 45 90/91 55 33 42.
Lundebyvannet
Arrangerer årlige pilkekonkurranser, og er også en attraktiv
fiskeplass om sommeren. Tilrettelagt for rullestolbrukere.
E4 Glomma-Lekumevja-Mysenelva
Fiske fra land og med båt fra Rakkestad i syd og til Askim i
nord. De siste år har Skjørshammer blitt attraktiv for fiske,
med årlig Gjeddefestival. Det tilrettelegges fiskesti langs
Lekumevjas sydbredde, et samarbeid mellom grunneier og
kommune. Mysenelva har turstier og fiskesti og brukes til
meitefiske. Fiskeplass for funksjonshemmede. Avsluttende
arbeid gjenstår.
E4 Nedre Glomma Elveeierlag
Kontakt: Annar Hasle 1735 Varteig
Fredrikstad
O1 Fredrikstad og Omegn Jeger og Fiskerforening.
Kart: Fredriksta d1913 III Fiske: Bjørndalsdammene.
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Kort: I sportsbutikker Kontakt: Sverre Onstad, Gressvik.
O2 Onsøy Jeger og Fiskerforening
Kart: Fredrikstad1913 III Fiske: Trondalsdammen.
Halden
Tur- og friluftskartet over Idd (Ertemarka, Ankerfjella, Prestebakkefjella og Enningdalen) er velegnet til å ta seg fram i
de østre og sørlige skogstrakter av kommunen. Kjøpes hos
bokhandlerne og turistkontorer. Orienteringskart for områdene (bl.a. Rokke) kjøpes hos bokhandler Henr. Køhn og
ved henvendelse til Tistedalen Friluftslag (TFL), Gimle IF, Ha
den Skiklubb, Aspedammen IL og Paulsbo IL. Det er laget
fiskeguide for Halden, med vann og fiskearter. Flest arter
finnes i næringsrike innsjøer. I mange vann er abbor eneste
fiskeart.
A1 Eljavassdragets Grunneierlag
Kart: Kornsjø 2012 IV, Aspern 2013 III Fiskekort: For allmennheten. Adkomst: Fra Halden mot Kornsjø.. 5 km etter
Prestebakke ved Paulsbo ligger vassdraget på begge sider
Fiske: Skittruktjern Damtjern Slatjern Langvann Tittertjern
Nedre Elgvann Sandvann Øvre Elgvann Sjøtjern Holmvann
Pålsbudamtjern Lysevann Torsteinstjern Brønntjern Damtjern
Elgsjøen Åmundtjern Langetjern Åletjern Gjeddelundstjern
Kontakt: H. L. Paulsbo 1796 Kornsjø Tel 69 197823.
A2 Kirkevannet
Fiskekort: (sesongkort 16/5-15/8, uke/døgn) Gilstedt Sport
og Billington Jernvare, Halden, Svingen LandhandleriSvingen Camping Enningdalen, Ende Handel Enningdalen,
Prestebakke Center. Fiskearter: L, Ø, A, G, B, Laue.

A3 Arbeidernes Jeger og Fiskerforening Halden
Signebøfjellet. Kart:Kornsjø 2012 IV. Adkomst:Området vest
for Enningdalselva/Svenskegrensa. Fiske:Svenstjern (ØÅ)
N.Hogsjø(ØAÅ) Aarbutjern(ØA)Intet fiskekort.
Berbyfjellet. Kart:Kornsjø 2012IV Fiske:1april - 15sept.
Adkomst:Vest for Enningdalselva/Svenskegrensa. Fiske: ØA:
Trolldalsvann/Kutjern/Svarttjern/Tatertjern/Hestetjern/Berby Langevann ØA: Otertjern/S.&N. Svarthulltjern/Stutøye s.
/Stutøye n.
Store Ertevann Kart: Aspern 2013 III. Adkomst: Fra Halden til Store Erte på Rv. 21 mot Aremark ca 8 km.
Ankerfjella. Kart: Aspern 2013 III Adkomst: Fra Halden Rv.
22 til Idd kirke. Videre til Aspedammen, videre mot Ør.
Fiske: Mørtevann, Nybøletjern, Øvre & Nedre Sørvann,
Angertjern, Elgtjern, Langetjern, Trettertjern og Bjellåstjern.
Kort: (alle områdene) Uke-/årskort. Villmarksgalleriet,
Billington Jernvare, Halden og Bøkevangen v. Prestebakke
Kontakt: Kent Hansen Pb 3, 1765 Enningdal, Tel. 69 197634
Enningdalselva. Fiske: Enningdalselva/Berbystrekket
(LkØ). Kort: Døgn-/ukeskort i Villmarksgalleriet, Halden 69
177066 Kontakt: Bjarne Granli, Måstadveien 35 1793
Tistedal tel. 911 97 380
A4 Enningdalselva
Laksefiske 16.mai-15.aug. Flere kortsoner. Nordre (nedre)del og strekning riksgrensa -Kirkevannet disponeres av Arb.
J.F. Halden. Kort: (døgn-) G-port Steen & Strøm (nordre del)
og Skogtun Handel Holtet (riksgrense-Kirkevannet). Svingen
Fiskevald (500 m på hver side av brua). Kort: (døgn/uke/år) hos Svingen Landhandleri-Svingen Camping, Enningdal.
A5 Glende Folkeseth Grunneierlag
Kart: Kornsjø 2012 IV Fiskekort: Selvbetjening Fiske: Boltjern: Ø,A. Adkomst: Ligger v Rv. 22 mot Enningdal, 18 km
fra Halden. Kontakt: Ole Brække, Folkeseth r. 503, Halden.
A6 Ørsjøen Grunneierlag
Kart: Kornsjø 2013III Kort: Arb. JFF -Billington Jernvare,
Halden-Bakke Camping-Bøkevangen,Prestebakke. Adkomst:
Fra Halden på Rv. 22/Rv. 101 mot Kornsjø.18 km til Prestebakke Fiske: Ørsjøen (ØAGsik/lagesild) Ellefsrødtjern(Å)
Kontakt: Ole Brekke, Prestebakke, Tel 69 19 71 67
A7 Halden og Omegn Jeger og Fiskeforening
Kart: Kornsjø 2013 III. Kort: Gilstedt Sport og Sporten på
Torvet i Halden og selvbetjening. Adkomst: Fra Halden på
Rv. 22 og Rv. 101 mot Kornsjø 9 km. Til v. over jernbane på
Aspedammen. Fiske:Folkevannet Ørdaltjern(ØAÅ), Kverntjern(ØA) Store Erte(ØAG) (i samarbeid m. HAJFF) Abbortjern(A) Rødlandstjern(Ø) Kroktjern ø. bredd(A) Mørte (ØAÅ)
Kruketjern(ØA) N.Boksjø(ØAÅ). Kontakt: Trond Hagen,
Ulvåsv. 22, 1785 Halden, tel 69188685og for Store Erte:
Kent Hansen Pb 3, 1790 Tistedal, Tel. 69176447. NB: Fiske i
elv/bekk der ørret gyter forbudt f.o.m. 16/9 t.o.m. 15/11.
A8 Halden Innlandsfiskenemnd
Kart:Aspern 2013III Kort: Villmarksgalleriet i Halden og selvbetjening. Adkomst: Fra Halden mot Kornsjø 9 km. Til v.

Foto: Ingrid Aune

over jernbane på Aspedammen, til Ørsjøen. Fra Ørsjøen flere
turstier og sykkelveier. Fiske: N.Boksjø. Kontakt: Rolf
Ganerød, Jotunv 31, Halden, Tel 950 35 536.
A9 Haldenvassdragets Fiskelag/Femsjøen Fiskelag
Kart: Aspern 2013 III Fiske: Femsjøen(GABSfMLaÅ) Bunessjøen. Kort: Tangen Bensinst., Tistedal; Villmarksgalleriet,
Halden; Ola R. Kristiansen, Torpedal; Anne Thorby, Torpedal.
Adkomst: Fra Halden Rv 21. Regler: Fiske forbudt nærmere
privat brygge/dambruk enn 50 m, fra land på Bjørnstad
Bruks område & v. Brekke sluser fra nedre sluseport og
tunnelflomløp og 200 m nedover. Kontakt: Øystein Toverud,
1798 Aremark, tel.69812700/Ola R.Kristiansen Torpedalen
Tel.69193814.
A10 Rokkeområdet
Styres av Rokke utmarkslag. Næringsrikt-mange arter.
Kort:kasse. Fiske: ØAM: Ramntjern/Kartmotjern AGBMS:
Korsetvann/Rokkevann Korsetvann/Langtjern/Bergsjø/Gjeddetjern/Stiksvann ØAGBMS: Kjølasjøen/Bergsmarktjern
AM: Lommetjern AGBM:Grasholtjerna A: Haketjern/Femtjern/Vakrane/Tutjern(v. for Rv. 22
A11 Nordre Kornsjø Grunneierlag
Kontakt: Erik Golden 1796 Kornsjø

Hobøl
K1 Hobølelva
Kart: Ski 1914 III Fiskekort: Hobøl JFF selger kort for strekning Mjær - Vegar fabrikker. Hobøl Utmarkslag selger kort
til deler av elva Kontakt: Kjell K. Larsen, Hobøl kommune.
Marker
F1 Haldenvassdragets Fiskelag
Kart: Øymark 2013IV, Øymark2014 III Fiske: Rødenessjø,
Skullerudsjø, Hemnessjø og Øymarksjø. Kort: Rødenessjø:
Nilsen Sport, Statoil Ørje, Kåtorp Camping, Slusene Turistkontor, Kiosk v. Svensbykrysset. Hemnessjø: Postkontor
Hemnes Trøgstad, Håvnås Handel, Statoil Hemnes, Jan W.
Finden Camping. Øymarksjø: Otteid (butikken), Statoil Ørje,
Slusene Turistkontor, Haldenvassdragets Skogeierforening.Inntekt fra fiske går til fiskestell i Øymarksjø. Kontakt:
Ø. Toverud, Utmarksavd. Ørje, Tel 69812700.
F2 Vestsiden Grunneierlag
Kart:Øymark 2013IV Kort:Utarbeides Adkomst:Fra parkering
Rv. 124(105) v. Linnekleppen Fiske:Setertjern Røftetjern
Delingtjern Hagaholtjern Kleppetjern Kroktjern Langetjern
Svarttjern Kontakt: Th. Halvorsrud 1870 Ørje tel 6984368.
F3 Otteid-Granerud Grunneierlag
Kart: Øymark 2013IV. Adkomst: Fra Ørje på Rv. 21,9 km
langs Øymarksjøen til venstre ved Granerud mot Sverige
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ca. 2 km. Fiske: Solerødtjern (A) Stikletjern (MG). Kort: Nils
Klund, Fløvik, 1870 Ørje, tel. 69 814173/90 9636 06.
F4 Øymark Jeger og Fiskeforening
Kart: Øymark 2013 IV. Kort:Nilsen Sport, Statoil Ørje Tjernes
landhandel Adkomst: Turstier/innkjørsler fra vestsiden av
Øymarksjøen. Fiske: Ø:Damtjern/S.Vardetjern/Ø.Tvillingtjern/Røtetjern/Bergtjern/Svarttjern/Åstjern/Holmetjern/Langetjern/Deleputten/Storelitjern/Sigdtjern/Trytjerna/Gresstjern/Oter-tjern/L.Otertjern/Øytjern/Torvtjern/Hakatjern/Hagatjern/Killingtjern ØØkS: Torvtjern AØ:Abbortjern/Aspetjerna/Tranetjern/Mattjern/Okse-tentjern/Skautjern/Grimsfjelltjern/Holtstjerna/Hattefurutjerm Holmetjern/Klopptjern/Blekketjern/Bertjern/Rottjern/Jarstjern/Manndraptjern/V. Tvillingtjern/Lomtjern/Langvannet i Lie/Kjerringtjern/Folungtjern/Krokvannet Øa:Åsetjern ø:Orretjern/Setertjern/Bjønnetjern/N.Daleputten/S.Daleputten/Åttetallet/Kasttjern aø: Slåttetjern/Åstjern Vasketjern Hundetjern Blanketjern(AØR) Lomtjerna(a) A: Vardedjuptjern GA: Larstjern/Djuptjern Fugletjern/Nilsetjern/Skompedyvillen/Ornetjern/Gjøvannet Lisetertjern/Piketjern/Nøkleputten/ Grastjern
GAØ: Gjøvannselva MØkØ:S.Kutjern/L.Kutjern (MØkØ) (AØ)
ØØk: Svarttjern/Kutjern/Langtjern Kontakt: Jens K. Nygård,
1870 Ørje Tel 69813472
F5 Lysvannveien Veilag
Kart:Øymark 2014 IV Fiskekort: Kåtorp Camping Adkomst:
Fra Ørje ca 4 km mot Mysen, første v. til venstre. Vei stengt
med bom. Fiske: ØA: To Bærdamtjern/Opptjern/Morttjern/Langvannet/Lysvannet Svartvannet/Slorbytjerna/Lervanna Kontakt: Kolbjørn Kværner 1870 Ørje Tel69811433

F6 Marker Sportsfisker Klubb
Kart: Øymark 2014 IV. Kort:Karel Krosby, Nilsen Sport og
kasse ved vei et. bom. Adkomst:Fra Ørje 4 km mot Mysen,
første til v. (bomvei). Fiske: Broketjern s. (AØ) og N Jonsvann (AMØ). Kontakt: Stein V. Lund, Ørje, Tel 69 814317
F7-8-9 Øst for Rødenessjøen mellom Måstad-Askerud
Grunneierlag, Orderud-Skogstad gr.eierlag og OpsahlKrog-Ulfsby
Kart: Rødenes 2014 III/IV el. Friluftskart i grenseland Kort:
Nilsen Sport, selvbetj. v. Sukken Camping og Jåvallkrysset
16 km fra Ørje. Gratis fiskeguide kasse. Adkomst: Tursti og
bomvei(sykkel moped) fra Rv 21. Fiske: Ø: Rødtjern ØA:
Fluetjern/Butjern/Langvann/Rødvannet/Røytjern/Svartvann/S.Damtjern/N.Damtjern A: Krokvann/Gonåstjern/Dropletjern/Langvannet/Åkvann ØAM:Langvann AG: Risen/Bekktjern/Hølvann/Ullvann/N. Morttjern/S. Morttjern/N.Bergtjern/Huevann/Lintjern og småvann. Kontakt:
Jan Andersen N-1870 tel. 69811997 Finn Westgaard N1870 tel.69813472 Ole Foss, tel. 69 8131 63
Rakkestad
D1 Glomma
Lakseførende på strekningen nedenfor Vamma, fisket
administreres av NGOFA (Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon og Nedre Glomma Elveeierlag). Lakseloven
gjelder på strekningen. Fiskekort til kun hvitfisk i sportsforretninger i Sarpsborg og Glosli Sport og Fritid i Rakkestad.
D1a) Rakkestadelva
Fiskerik med utspring i bekker fra Elnessjøen og Kolbjørnviksjøen, renner sammen like syd for Rakkestad sentrum. Stort
sett gjennom dyrket mark, går til Glomma gjennom flere
grunneierlag. Omfattes ikke av gjeldende fiskekortbestemmelser. De fleste steder fiske etter avtale med grunneier.
Mort, abbor, hork, stam, gjedde, brasme, sørv , flire.
Karpefisk dominerer.
D1b) Dørja
Bielv til Rakkestadelva, fra Honningen. Fiske avtales med
grunneier. Fiskearter: ørret, abbor, vederbuk, stingsild og
ørekyte.
D2 Søndre Degernes Grunneierlag
Kart: Sarpsborg 1913I, Halden 1913II. Kort: Selvbetjening v.
Grimsrud Klever Velund & Elnessund. Adkomst: Fra Rakkestad Rv. 22 ca.17 km til høyre mot Holtetjern eller 22 km, til
v. mot Elnessund eller til h. mot Velund. Fiske: Ø:Lomtjern
AØ: Nattjern/Morttjern AGM:Gulltjern/Langen AG:Grasholttjerna/Gjeddetjern ABGMØ:Glomsrudsjø ABGLM:Greakersjø/Elnessjø/Sjeklesjøen AGMØ:Holtetjern Kontakt: Vidar
Edvardsen, Vatvedt, 1892 Degernes.Tel.69 227771.
D3 Midtre Degernes Grunneierlag
Kart:Sarpsborg 1913I. Adkomst:Tre veier med selvbetj. fra
R.stad sentrum:1.Rv. 124 (105) ca. 15 km til Nordre Kilebu,
til Søndre Kilebu og innover. 2.Rv. 22 til Degernes, østover
mot Nakkjum og mot Værle så mot Sæteråsen. 3.Rv. 22 ca.

18 km ta nordøstover forbi Greåker, inn østover etter Torudholtet mot Sandkleiva og Seterdalen.Kort:Selvbetj./sportsforretning Fiske:Ø:Kroktjern/Lille Bjørvann/Åstjern/S.Askevann AØ:Bislingen/Nedr.Sandvann/Hagatjern/Saletjern/Kløsa/Buvann V./Hivann Ø./Hivann V./Nybølingen/Stensvann/Merratjern/Laksen/St. Bjørvann/Wæhletjerna AG:Motjern/Buvann Ø/Langetjern AGM:Holmetjern/Dypetjern/Låbytjern AMØ:Ø.SandvannAG:Langetjern ABMG:S./N.Blytjern A:N.Askevann Kontakt:Rolf Skammelsrud,N-1892
Tel.69224144/Kolbjørn Lund,Aas,N-1892 tel.69226217.
D4 Ertevannet Grunneierlag. Kart: Sarpsborg 1913 I.
Fiske: Ertevann. Kontakt: John M. Snopestad.
D5 Bredholt og Vestre Degernes Grunneierlag
Fiskekort: Etter avtale med grunneier. Fiske: Stomperudtjern
(AB KLM). Kontakt: Gunvald Dalene.
D6 Linnekleppen Grunneierlag
Kart: Øymark 3013 IV. Fiskekort: Avtale med grunneier.
Fiske: ABGLMØ:Rørvann/Skjølja/Stekeelva A:Dammyrtjern
AG:Skottjern. Kontakt: A. Bjørnstad.
D7 Rakkestad & Degernes J.F.F.
Forening har avtale med fire grunneierlag: Finnestad, Solbrekke, Skantebygda, Dalen viltvern og Grunneierlag Kart:
Sarpsborg 1913 I, Øymark 2013 IV Kort: Glosli Sport &
Fritid, Rakkestad og selvbetjening ved adkomst. Adkomst:
Fra R.stad sentrum på Rv. 124 (105) ca. 5 km, til venstre
mot Budalen og Skrabberud. Fiske: AØ: Abbortjern/Haugstenvann/Lomtjern/Frønehøydtjern/Dørjetjern/Grytelandtjern/Frønessjøen Ø:Hosoa/Hakatjern/Røttjern/Musetjern/Høytomtjern AGØ: Stensvann store AG:Stensvann,n. A:Tutjern/Blankvann ø./Blankvann v./Jonsvann/Langvann/Halvorsvann s. Kontakt:Torbjørn Fosser 1890 Tel 69224481
D8 Anton Mysens grunn
Kart: Øymark 3013 IV. Adkomst: Samme som for området til
Rakkestad og Degernes JFF. Fiskekort/Fiske: Tålt, fritt fiske i
østre kant av Merratjern(AG), østre kant av Vesle Krokvann(AG) og østre kant av store Krokvann(AG), Rompetjern (A),
Søndre, midtre og nordre Halvardsvann(A) Kontakt: Olav H.
Mysen Tel. 69 891956
D9 Tiuråsen Viltvernlag
Kart: Sarpsborg 1913 I (Øymark 2013 IV) Fiske:Honningen
(AMØ) Butjern(Ø) Låstjern(AØ) Fiskekort:Glosli Sport & Friti
Rakkestad, tel: 69222438. Adkomst:Fra R.stad s. nord Rv.
22 ca 7 km. Etter avkj. til Heia stasjon (venstre) til h. mot
Fjella. Kontakt: Finn Koppen 1890 R.stad Tel. 69221911.
B6 Nedre Glomma Elveeierlag Annar Hasle, Varteig,
Tel. 916 67 106.
Råde
N1 Skinnerflo: ikke særskilte regler.
N2 Vansjø Grunneierlaget har fiskerett Fiskekort: Sportsfor. i Moss, for stang/garn. Kontakt: Øyvind Paulshus,
Dilling, Tel. 69 261349

foto: Dagfinn Martinsen

Rømskog
Flere muligheter enn disse, bl.a. i Rømsjøen. Friluftskart
finnes.
G1 Vestre Rømskog Jeger og Fiskerforening
Kart: Rødenes 2014 III. Kort: Forretninger, campingplasser
og Kurøen Bygdetun. Selvbetjening. Adkomst: Turstier fra
Rv. 21 langs vestsiden av Rømsjøen. Se frilufts-kart over
kommunen. Fiske: Slavann, Kalsbytjern, Damtjern, Ertevann
Torvtjern. Kontakt: Ole J. Bergquist, Rømskog, Tel69 827809
G2 Nordre Rømskog Jeger og Fiskerforening
Kart: Vestmarka 2014 I,Stangebrot 2014 II. Kort:Forretninger, camping, Kurøen Bygdetun. Selvbetjening. Adkomst:
Området er øst for Rv. 21/nord for Rømsjøen Veier til
området. Se friluftskart over kommunen Fiske:N.& S.
Hellingtjern, Gryttjern, St.Sundvannet, Sundvasstjern, Aurekyttjern v/R, Hornfisktjern m.fl. Info om fiske på fiskekort.
Kontakt: Kolbjørn Moen, Rømskog, Tel 69 859275.
Sarpsborg
B1 Glomma-Ågårdselva.
Laks og innlandsfisk. Laksefiske administreres av NGOFA.
Kortsalg ved Glomma Fiskerlag og Nedre Glomma Elveeierlag. Fiskekort i Sportsforretninger i Sarpsborgdistriktet.
Kontakt: Kjell Cato Strand Tel. 995 64 403.
B2 Ingedal Jaktsammenslutning
Kart: Halden 1913 II. Fiskekort: Selvbetjening. Adkomst: Fra
Skjeberg på gamle E6 ca 200 m forbi Ingedal Kirke. Vei mot
Syverstad, ca. 2 km, ta av til høyre mot Syverstadvann.
Fiske: Syverstadv. Kontakt: Hans Øyvind Olseng, Skjeberg.
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B3 Skjeberg og Omegn JFF
Kart: 1913 II, 1913 I. Fritt fiske Adkomst: Veier bl.a. fra
Sarpsborg mot Rakkestad på Rv. 111 ca. 5-6 km til Ise, ta til
h. mot idrettsplass og fortsett til Børtevann, 4 km. Til h. mot
Måsamyr. Fiske: Oppsjø, N. Murttjern og Galtetjern. Kontakt:
Leif M Nielsen, Skjeberg, Tel 93 438786.
B4 Tunevannet
En god fiskeplass sommer som vinter. Abbor, gjedde og vanlige karpefiske i ferskvann. Fritt fiske.
B5 Høyås Småviltlag
Kart: Vansjø 1913 IV. Fritt fiske. Adkomst: Fra Sarpsb nordover på Rv. 114. Etter ca. 8 km etter Trøskenbrua til v. til
Missingmyr. Etter 4-5 km første til v. gj. Skoge. Etter 1 km
traktorvei til h. til S. Svarttjern. Fiske: S.Svarttjern. Kontakt:
Odd Haugen, Høyendal 22, Fr.stad. Tel 69 317202.
B6 Nordvestre Tune Utmarkslag
Kart: Vansjø 1913 IV. Fiskekort: Utarbeides, foreløpig fritt
fiske. Adkomst: Fra Sarpsborg nordover på Rv. 114. Ca. 8
km etter Trøsken bru til venstre til Missingmyr. Første vei til
høyre (etter ca. 1,5 km) så til venstre i første kryss. Sti fra
der veien stopper. Fiske: Tjennetjern Kontakt: Jan G. Olstad,
Vannverksv. 55, Sarpsborg Tel 69 152297.
B6 Nedre Glomma Elveeierlag
Kontakt: Annar Hasle, 1735 Varteig, Tel. 916 67 106.
Skiptvet
L1 Glomma er lakseførende i Skiptvet. Fiskekort utstedes av
NGOFA. Godt fiske etter innlandsfisk i elva. Kortsalg v Gl.
Fiskerlag v. Jan Torp, 1820 Spydeberg og N. Gl. Elveeierlag.
Spydeberg
J1 Glomma og Stutefosstjern
Fiskekort. Forøvrig gjelder ingen spesielle fiskeregler for
kommunen. Enkelte andre mindre vassdrag har fiskemuligheter.

J2 Askim og Omegn Jeger og Fiskerforening
Kart: Ski 1914 III. Kort: Lokale sportsforretninger. Adkomst:
Fra Spydeberg, sørover mot Moss. Etter ca. 11 km ta av ved
Mørk mot Meieribyen. Etter ca. 1,5 km ligger Stutfosstjern til
h.. Fiske: Stutfosstjern. Kontakt: Øystein Nilsen, Kongensgate
42, 1800 Askim, Tel 69 886487
Trøgstad
H1 Østre Trøgstad Jeger og Fiskerforening
Kart: 2014 III. Fiskekort: Kjøpes av foreningen Fiske: AØ: S.
og N.Haugtjern/Damtjerna/Småtjerna Kontakt: Lars-E
Langseter, Solstad, 1860 Trøgstad,Tel69 827809.
H2 Båstad Grunneier- Jeger og Fiskerforening
Kart: 1914 II Kort: Rimi Båstad, Olberg Camping Båstad og
Kjell Hagen Båstad Fiske:AØ:Vikstjern/Blåtjern/Stortjern/Lintjern/Langtjern A:Svarttjern AØLMR:Stiklatjern AG:Måstadtjern Kontakt: Ronny Ekeberg 1866 Båstad Tel69 828515.
Våler, Moss, Råde, Rygge
M1 Vansjø
Kart: Vansjø 1913 IV. Kort: Vansjø Grunneierlag selger tre
typer kort: For sportfiske (stang, pilk og dorg), for garnfiske
(garn, ruse og bakke), og kombinert sportfiske-garnkort for
medlemmer i foreninger tilsluttet Moss J&F.F., Moss & Våler
J.&F. lag, Råde J.&F.F. og Svinndal J.&F.F. Fast avgift for
fiskekonkurranser. Kort selges på bensinstasjoner (f.eks.
Brunsand) og sportsforretninger (Standard Sport, Moss).
Regler: Det er fritt fiske i Vansjø som er nedenfor Vrangen,
som vil si Hanan-bukta og området Krapfoss og Nesparken.
Garn skal ha tydelig flottør merket med kortnr. Garn som
ikke er merket kan fjernes av kontrollør eller grunneier.
Adkomst: Fra bl.a. Våler, Moss, Rygge og Råde.
Kontakt: Ø Paulshus, Feulstad, 1570 Dilling, Tel. 69 261349

Sjøørretfiske

Det er gode bestander av sjøørret i både små bekker og
store elver i Østfold. Mindre forurensning og garnfiske samt
mindre konkurranse med kysttorsk har ført bestanden av
sjøørret oppover. Det store sportsfisket er i sjøen, mange fiskere jakter på sjøørret hele året. Å fiske er gratis.
Sjø- og innlandsørret er samme art, sjøørreten er dermed en
ferksvannsfisk. I små bekker vil ca 50 % av hannene bli i
bekken, og ca 5 % av hunnene gjør det. I små vassdrag går
sjøørreten opp rett før den skal gyte om høsten og er raskt
tilbake i sjøen etterpå. I større vassdrag er det oppgang av
moden sjøørret fra tidlig om våren til gytetid. Den blir
kjønnsmoden etter andre eller tredje sommer i sjøen. Halvparten dør etter første gyting.
Sjøørreten fanges på agn, sluk og flue. I Dannmark er det
vanlig å grave opp fjæremark til agn, i Norge er det gjerne
sild eller meitemark som brukes. Slanke wobblere og sildesluk gir ofte resultat, og fluer som imiterer småfisk, krepsdyr og børstemark er effektive, etter forhold og årstid.
Sjøøretten beiter ofte i sjøen rett utenfor bekken bare få
kilometer fra munningen, noen få svømmer 8-10 mil fra
elva. Ungfisken er ofte nær munningen og på grunt vann,
mens fisk på 1-2 kg og større søker mot ytre skjærgård og
åpent hav på jakt etter føde.
Ofte kan man treffe på store mengder av mindre umoden
fisk, på ca 30 cm (under minstemålet). Det henstilles på det
sterkeste å flytte seg om en kommer over et slikt ”hull” med
småfisk. De er til tider påfallende huggvillige, men ved å
forflytte seg et stykke kommer en lettere over til mer
attraktiv fisk.
Størstedelen av bestanden ute i sjøen gjør bestemte vandringer innenfor nærområdet, som styres av døgnet, årstid,
luft- og vanntemperatur samt muligheten for å finne føde.
Dette er i hovedsak korte forflytninger som det er viktig å
holde rede på.
I den kalde årstiden (høst, vinter, tidlig vår) står fisken nær
land, ved et dyp på 0,5-2 meter, og helst i nærheten av
gytevassdrag. Sandbunn og mykbunn med litt islett av stein
og tang er gode plasser. Her inne finnes en blanding av
utvandrede vinterstøinger, umoden småfisk og overspringere(fisk som står over en gyteseseson). Det er sparsomt med
mat på disse grunnene på denne tiden, med en vanntemperatur fra ca 1- 4 oC. Åpner man magesekken på en sjøørret
fra denne årstiden er innholdet fraværende eller svært
magert - gjerne en liten fisk eller en ubestemmelig børstemark.
I månedsskiftet mars/april har vanntemperaturen normalt
steget til om lag 5-6 oC (avhengig av geografisk beliggenhet). Nå begynner det å skje interessante ting! Først og
fremst er dette tiden for de store børstemarksvermingene.
Av de mest betydningsfulle for sportsfiskeren er arter i slekten Nereis - også kalt sjønymfer.
Børstemarksvermingene er vårens høydepunkt for mange
sjøørretfiskere. I denne perioden kan en ofte finne et stort

antall fisk som fråtser i børstemark. Da gjelder det å utnytte
denne relativt korte perioden så godt som mulig.
Etter som dagene blir lengre og vannet får høyere temperatur, beveger sjøørreten seg mer. Den flytter ut til de mer
åpne vannmasser. Helst inntar den kystområder som har en
blanding av sand, stein og tang. Det kan være et åpent kystlandskap eller inne blant holmer og skjær. I denne perioden
kan man si at føden er rikelig sammenlignet med den kalde
årstiden. Det er også på grunn av fødetilgangen at ørreten i
en del områder blir mer jagende ute i de frie vannmassene
på denne tiden. Stimer av småfisk som for eksempel småsild, brisling og tobis drar nå inn mot kysten, og på tangdekkede områder finner ørreten mengder av krepsdyr og kutlinger som også utgjør ypperlig føde. På grunn av denne
overfloden er det sjelden en fanger en mager sjøørret i juni
måned.
De hyppige og uregelmessige vandringene som sjøørreten
gjør i den varme årstiden, skyldes for en stor del jakten
etter føde. Vinter og tidlig om våren derimot søker fisken
stort sett føden nede ved bunnen, og bevegelsesmønsteret er
dertil roligere. I den varme årstiden sikter den seg mot byttedyr lengre opp i vannmassene. Det er ofte hurtigsvømmende stimfisk som beveger seg over store områder.
Sjøørreten streifer på grunn av dette langt mer rundt
omkring enn i den kalde årstiden. Dette er den viktigste
årsaken til at sjøørreten kan synes mer vrien å treffe på om
sommeren, allikevel kan grunner lenger ute i skjærgården
og steder det strømmer godt gi spennende fiske.
(Revidert utdrag fra NJFF brosjyre om sjøørret)

Fiske områder, se sidene
Fishing areas, see pages

