Välkommen till Orsa Fiskevårdsområde
www.ofvo.nu
För aktuellt regelverk till ditt fiskekort – följ bestämmelserna
– överträdelse av bestämmelserna kan medföra att en kontrollavgift (2000 SEK) tas ut
Områdets sjöar/tjärnar med naturbestånd av laxfisk (öring och röding)

1. Laxsjön (Ö, A)
7. Hällsjön (Ö, A, Br) 12. Ättfloden (Ö)
14. Vålasjön (Ö, A)
18. Övertjärn (Ö, A)
19. Kvarntjärn (Ö, A) 20. Nedertjärn (Ö, A) 21. Myggsjön (Ö, A, Br)
31. Källsjön (Ö, R, A, L, Br)
33. Tenningsjön inkl. Stordammen (Ö, A)
35. Skattungen (Ö, S, Sl, N, A, G, L, M, I, St, Bl, B) 40. Orsasjön (Ö, S, Sl, N, A, G, L, M, I, St, Bl, B, Ru)
Samt ett flertal mindre tjärnar med öring som ej finns på kartan (se fiskekort)

The fishing regulations must be followed
– trespass from these rules may result in a control fee (2000 SEK) being charged
Lakes/tarns with self reproduced salmonids (brown trout and arctic char)

1. Laxsjön (B, P)
7. Hällsjön (B, P, Bt)
12. Ättfloden (B)
14. Vålasjön (B, P)
18. Övertjärn (B, P)
19. Kvarntjärn (B, P)
20. Nedertjärn (B, P) 21. Myggsjön (B, P, Bt)
31. Källsjön (B, Ac, P, Bu, Bt)
33. Tenningsjön incl. Stordammen (B, P)
35. Skattungen (L, V, W, S, P, Pi, Bu, R, I, Bl, D, Br) 40. Orsasjön (L, V, W, S, P, Pi, Bu, R, I, Bl, D, Br, Cc)
And also a number of smaller tarns with brown trout excluded from the map (see you’re fishing licence)

Områdets sjöar/tjärnar med abborre, gädda samt övriga arter

2. Hemsjön (A, G, M)
3. Kvarnsjön (A, G, M)
5. Bjurstjärn (A, G, M)
6. Gäsen (A, G, M, B, Ru)
9. St. Harpsjön (A, G)
10. Södra (Hemra) Rensjön (A)
13. Ormtjärn (G)
15. Långtjärn (A, G)
17. Södra Gällsjön (A, G)
22. Vallsjön (A, G)
24. Vässinjärvi (A, G)
25. Hålldammssjön (A, G)
27. Lill-Ärga och Stor-Ärga (A, G, M) 28. Trälsjön (A, G, M)
30. Mickelsjön (A, G)
32. Költjärn (A, G)
36. Gässi (A, G, M, L)
37. Djuptjärn (Abborrtjärn) (A, G)
39. Lillån (A, G, M, L, St, B, I, Ru, Bl) 41. Ässtjärn (G)
43. Daddbosjön (A, G, M)
44. Draggen (A, G, M)
46. Södra Fåsjön (A, G)
Samt ett antal tjärnar <5 ha med abborre och gädda (och andra arter)

4. Gäsjön (A, G)
8. Ämåsjön (A, G, S, M)
11. Norra Rensjön (A)
16. Vallsjöarna (A, G)
23. Gäddsjön (A, G)
26. Ivarstjärnarna (A, G, M)
29. Söndagstjärn (G)
34. Rödåsjön (A, G, M)
38. Ämåtjärn (A, G)
42. Bysjön (A. G, M)
45. Norra Fåsjön (A, G)

Put-and-take – dagkort – laxfisk (öring, röding, regnbåge)

Fiskekort löses enbart via iFiske.se
A. Skrattabborrtjärn (Ö, R, A)

B. Djuptjärn (Ö, R, A)

C. Ekentjärn (Ö, R, A)

Lakes/tarns with perch, pike and other species

2. Hemsjön (P, Pi, R)
3. Kvarnsjön (P, Pi, R)
5. Bjurstjärn (P, Pi, R)
6. Gäsen (P, Pi, R, Br, Cc)
9. St. Harpsjön (P, Pi)
10. Södra (Hemra) Rensjön (P)
13. Ormtjärn (Pi)
15. Långtjärn (P, Pi)
17. Södra Gällsjön (P, Pi)
22. Vallsjön (P, Pi)
24. Vässinjärvi (P, Pi)
25. Hålldammssjön (P, Pi)
27. Lill-Ärga och Stor-Ärga (P, Pi, R) 28. Trälsjön (P, Pi, R)
30. Mickelsjön (P, Pi)
32. Költjärn (P, Pi)
36. Gässi (P, Pi, R, Bu)
37. Djuptjärn (Abborrtjärn) (P, Pi)
39. Lillån (P, Pi, R, Bu, D, Br, I, Cc, Bl) 41. Ässtjärn (Pi)
43. Daddbosjön (P, Pi, R)
44. Draggen (P, Pi, R)
46. Södra Fåsjön (P, Pi)
And also a lot of tarns <5 hectare with perch and pike (and other species)

Put-and-take – day license brown trout, arctic char and rainbow trout

Fishing license can only be bought by iFiske.se
A. Skrattabborrtjärn (B, Ac, P)
B. Djuptjärn (B, Ac, P)

Put-and-take – dagkort

Lintjärn (Rb, A)
Rädsjön (Rb, A, G)

Kort löses via iFiske.se
Kort löses via iFiske.se eller gästcenter Grönklitt

Teckenförklaring: A=Abborre, B=Braxen, Bl=Benlöja, Br=Bäckröding, G=Gädda, H=Harr, I=Id,
L=Lake, M=Mört, N=Nors, R=Röding, Rb=Regnbåge, Ru=Ruda, S=Sik, Sl=Siklöja, St=Stäm,
Ö=Öring

C. Ekentjärn (B, Ac, P)

Put-and-take – day license

Lintjärn (Rt, P)
Rädsjön (Rt, P, Pi)

Fishing license can be bought by iFiske.se
Fishing license can be bought by iFiske.se or in the uest center Grönklitt

Table of signs: Ac=Arctic char, B=Brown trout, Bl=Bleak, Br=Bream, Bt=Brook trout, Bu=Burbot,
Cc=Crucian carp, D=Dace, G=Grayling, I=Ide, L=Lake trout, P=Perch, Pi=Pike, R=Roach,
Rt=Rainbow trout, S=Smelt, V=Vendance, W=Whitefish

Vattendrag – naturbestånd av harr och öring

Rivers and creeks – self reproduced populations of grayling and brown trout

Oreälven (H, Ö)*
Unnån (H, Ö, Br)
Djupån (H, Ö, Br) Ä m å n
(H, Ö)**
Bäverån (Ö)
Myggsjöån (Ö)
Griffelån (Ö)
Tenningån (Ö)
Enån (Ö)
*Inom vissa avsnitt även fiske efter abborre/gädda/id/braxen/stäm. **Inom vissa avsnitt även bra fiske
efter abborre/gädda

Oreälven (G, B)*
Unnån (G, B, Bt)
Djupån (G, B, Bt)
Ämån (G, B)**
Bäverån (B)
Myggsjöån (B)
Griffelån (B)
Tenningån (B)
Enån (B)
*Some parts of the river also contain perch/pike/ide/bream/dace. **Some parts of the river also contain perch and pike.

Fredade/fridlysta vattendrag

From fishing protected watercourses:

Rosa områden på kartan; Granån, Unnån uppströms Unntorp, Källsjöbäcken, Källbäcken,
Bolsbäcken, Enån nedströms Slättbergsbadet till Inlandsbanan, Tenningån från Källsjövägen ned
t.o.m. Stordammens rådande dämningsnivå samt Orsasjön – de grunda vegetationsrika områdena
utanför Lindängets fågelskyddsområde och innanför Jannisaholmen och vidare norrut mot Präst
holmen. Rädån; fiskeförbud 300 meter utanför Rädåns mynning ut i Orsasjön upp till gräns mot
Mora/Våmhus fvof.

Pink areas on the map; Granån, Unnån above Unntorp, Källsjöbäcken, Källbäcken. Enån between Slättberg and the railway, Bolsbäcken, The River Tenningån from Källsjövägen downstream
including Stordammen’s current retained water level together with Lake Orsasjön – the shallow lush
areas outside Lindänget’s bird protection area and inside Jannisaholmen and further north towards
Prästholmen. Rädån; fishing prohibited 300 meters outside Rädån’s outfall in Orsasjön up to the
border Mora/Våmhus fvof.

Fisketips!

You’re guide to good fishing!

Om Ni beslutar att pröva fiskelyckan under Ert besök i Orsa har Orsa fvof. ett bra utbud av sjöar,
tjärnar och vattendrag att erbjuda dig. Här finns fiskemöjligheter för de flesta inriktningar och smaker.

If you decide try fishing while visiting Orsa – congratulations! We have an excellent supply of lakes,
tarns and watercourses to offer you. Here you can find fishing possibilities that suits most directions.

Flugfiskaren: Besök de nyrestaurerade delarna av Unnån för ett spännande fiske efter harr och stridbara öringar. Öringfisket når sin topp kring midsommartid medan harrfisket är trevligast i september.
I den dramatiska naturen i Ämåns dalgång kan fisket efter åns gulbukade öringar ge minnen för livet
(var försiktiga!). Oreälven är det bästa alternativet om man vill få kontakt med större harr – forsarna
i Fredshammar och Kallholen är klassiska i sammanhanget.
I områdets sjöar/tjärnar kan flugfisket efter vild och mystisk öring ge spännande upplevelser, t.ex.
i Laxsjön, Övertjärn eller Vålasjön.
Om flytringsfiske i öringsjöar är av intresse så är detta tillåtet i Hällsjön och Bredljån.
Flugfiske efter gädda har expanderat under senare år och inom området finns obegränsade möjligheter för detta mycket spännande fiske. På grundområdena av Orsasjön i början av sommaren kan
man komma i kontakt med riktiga madammer – prova och Ni är fast för resten av livet.

The fly fisher: Visit the restored areas of the river Unnån for exciting fishing after grayling and battling brown trout. Trout fishing peaks near midsummer while grayling fishing is best during autumn.
Take part of the dramatic nature in the river Ämån and its spectacular valley. Here you fish beautiful
brownies with their characteristic yellowish belly – it can give you lifetime lasting memories (be
careful!). If you prefer fighting bigger graylings – the river Oreälven is the place to go. The rapids of
Fredshammar and Kallholen are classic areas for the lady of the stream.
In some lakes/tarns you can try some exciting fly fishing for wild and mysterious brown trout.
Suitable lakes/tarns for this kind of fishing are for instance Laxsjön, Övertjärn or Vålasjön.
Are you interested in belly-boat fishing for brownies we suggest Hällsjön or Bredljån.
Fly fishing for pike is a fairly new method in this region but its getting more and more popular.
In our area you find unlimited possibilities for this very exciting fishing. Early summer in shallow
water in the big lake Orsasjön you can catch some really big pikes – try it and you’ll learn to love it!

Spinnfiskaren: Möjligheterna är i det närmaste obegränsade. Jiggfiske efter jagande abborre kan
ge goda fångster i ett flertal sjöar, t.ex. Vässinjärvi, Tenningsjön/Stordammen, Orsasjön, Draggen,
Gäsen, Södra Gällsjön m.fl. Även mycket gädda fångas i ett flertal sjöar med ”gummiredskapen”, men
även med vobbler. Att gå en strandpromenad med spö och spinnare runt t.ex. Ämåtjärn, Költjärn eller
Trälsjön ger garanterat fångster av såväl abborre som gädda. Beträffande områdets öringsjöar rekommenderas för ett lyckat spinnfiske Myggsjön, Källsjön, Vålasjön och Skrattabborrtjärn.

www.stuart.pro

4. Gäsjön (P, Pi)
8. Ämåsjön (P, Pi, W, R)
11. Norra Rensjön (P)
16. Vallsjöarna (P, Pi)
23. Gäddsjön (P, Pi)
26. Ivarstjärnarna (P, Pi, R)
29. Söndagstjärn (Pi)
34. Rödåsjön (P, Pi, R)
38. Ämåtjärn (P, Pi)
42. Bysjön (P. Pi, R)
45. Norra Fåsjön (P, Pi)

Spinning: The possibilities are unlimited. Perch hunting at the surface can give you good catches in
lakes like Vässinjärvi, Tenningsjön/Stordammen, Orsasjön, Draggen, Gäsen and Södra Gällsjön. There
is also plenty of good pike fishing for the spin fisher. We recommend that you take yore rod and walk
around Ämåtjärn, Költjärn or Trälsjön. This will guarantee catches of both perch and pike. If you’re
looking for brown trout then we recommend Myggsjön, Källsjön, Vålasjön and Skrattabborrtjärn.

Trollingfiskaren: För denna kategori av fiskare rekommenderas Orsasjön och Skattungen varmt.
Sjösättningsmöjligheter finns. Här finns möjlighet till kontakt med stor öring, gädda och abborre.
För hela Orsasjön samt Siljan gäller Siljansbygdens fiskevårdsförbunds trollingkort, köpes via iFiske.
se. För hela Skattungen gäller separata trollingkort, köpes via iFiske.se.

Boatfishing in the big lakes: For this category of fishers we highly recommend the lakes Orsasjön and
Skattungen. Here you’ll have possibilities to get in contact with big lake trout, pike and perch. For
the whole of Orsasjön and Siljan the Siljansbygden trolling card is purchased, purchased via iFiske.se.
Separate trolling cards for the entire Skattungen apply, purchased via iFiske.se.

Metaren: För den traditionella metaren finns abborre att tillgå i nästan varenda sjö – perfekt för att
väcka barns intresse för fiske! Bra alternativ kan vara Kvarnsjön eller Djuptjärn (Abborrtjärn). Om
det är öring som lockar är Vålåsjön eller Myggsjön intressanta. För den mer specialiserade metaren
(dom finns och blir fler och fler – vi har t.ex. Sveriges bästa metare på orten) har området ett mycket
lockande utbud. Stor mört finns t.ex. i Gäsen eller Lillån, id är speciellt vanlig i Oreälvens nedre
delar (Storån) och kan ge riktig fiskefrossa under maj månad, braxen ger upphov till nervkittlande
fiske i Lillån, Oreälven och Gäsen. Arter som stäm och benlöja kan också ge upphov till minnesvärda
metstunder.

The traditional angler: He, or she, can find perch in almost every lake and tarn – perfect fishing for
kids. Good alternatives for this kind of fishing is found in Lake Kvarnsjön or Lake Djuptjärn. If its
brown trout you want then we suggest Vålasjön or Myggsjön. For the more specialised competetive
angler (they are increasing – we have some very skilled competetive anglers in our community) we can offer
some very interesting waters. Big roach you’ll find in Lake Gäsen or Lillån, ide is very common in
the lower parts of River Oreälven (crazy fishing in May!) and big bream you’ll find in River Oreälven,
Lillån and Lake Gäsen – make contact with the local experts – they will guide you!

Vinterfiskaren: Området har många fina pimpelsjöar för abborre (kanske delvis förklarar varför
Sveriges bästa pimplare kommer från orten). Tenningsjön/Stordammen brukar t.ex. kunna ge ifrån sig
en och annan abborre som passerar kilostrecket, men även sjöar som Vallsjön, Södra Gällsjön och
Hällsjön kan ge stor abborre. De lokala ”pimpelrävarna” brukar även fira stora triumfer vid abborr
fisket på de stora sjöarna Skattungen och Orsasjön.
Om abborrfisket inte lockar så erbjuder området även röding, dels naturlig på Källsjön.
För angelfiskaren finns stora möjligheter – gädda förekommer i flertalet sjöar – ett tips kan faktiskt
vara Lillån i de centrala delarna av Orsa.

Winter fishing: Has a long tradition and is very poplar among the locals (maybe that’s why some of
Sweden’s best winter fishers come from our community). The specie locals mainly try to catch during
wintertime is perch. Perch bigger than 16 inches (40 cm) are regulary caught in the lake Tenningsjön/
Stordammen. Big perch are also caught in lakes like Vallsjön, Södra Gällsjön and Hällsjön. The local
experts also have good fishing on the big lakes Skattungen and Orsasjön.
If perch fishing doesn’t suit you we recommend you to try the arctic char. This specie exists naturally in Lake Källsjön.
The pike fishers use a special techniques and equipments in order to catch this big fish. Many
foreigners find this fishing very exotic.

Lättillgängligt fiske: Om Ni har svårt att komma åt vatten för fiske av en eller annan orsak så
rekommenderar vi de iordningställda områdena vid put-and-takevattnen Lintjärn och Rädsjön. Lätt
åtkomligt abborrfiske finns vid t.ex. Källsjön, Djuptjärn (Abborrtjärn) eller Ämåtjärn.

Easy access fishing: If you by some reason can’t get to the waters to fish – we have the solution. We
recommend Lake Rädsjön and Lintjärn where you mainly can catch stocked rainbow trout. You also
find easy access perch fishing at Lake Källsjön or in the tarns Djuptjärn or Ämåtjärn.

FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

