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ØR RET
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Snå sa fjel le ne inn frid de nok en 
gang for vår re por ter. Det te  
mye tak ket være kjent man nen 
Thomas Roh de.

Grø nin gen ( 467 moh.) glit rer i 
den var me bri sen fra sør da jeg 
mø ter sam bo er pa ret Thomas 

Roh de og Mari Svensson i nord en den av 
sjø en. Grø nin gen er sær lig kjent for sitt 
røye fiske. – Den ne se son gen har vært 
over all for vent ning, ja, kan skje den 
bes te jeg har opp levd, for tel ler Thomas. 
Men det er ikke Grøningen vi skal prø
ve den ne gang, men den langt mind re 
Litlheggsjøen ( 526 moh.).

HEGGSJØAN 
Si den gut te da ge ne har Thomas fis ket i 
det te fjell om rå det, som mer og vin ter. 
Det var bes te fa ren og fa ren som lær te 
han om Litlheggsjøens grum me ør re ter. 

Den snaut 0,5 km² sto re og grun ne 
sjø en lig ger ak ku rat in nen for Blå fjel
laSkjæ ker fjel la na sjo nal park (2004). 
I sør kom mer elva fra sto re bro ren Hegg
sjøen (565 moh.) inn. Vann kva li te ten i 
Heggsjøan, som de sier lo kalt, bør være 
god, da berg grun nen be står av skif ri ge, 
nok så mju ke berg ar ter – der iblant fyl litt 
– med rikt inn hold av kalk og mi ne ra
ler. Ør re ten har fin kjøtt far ge, noe som 
be tyr at den må ha kreps dyr på me ny
en, men om det fin nes mar flo er ikke 
Thomas sik ker på.

Ki los ør ret er ikke uvan lig og kva li
te ten på fis ken er god. Lake og ør ret er 
enes te fis ke ar ter i Heggsjøan.

LAKE SOM BYT TE FISK?
På en li ten høy de på nord si den av van

Ner ve pir ren
de?: JA! Ør re ten 
vei de 2,3 kilo.

Mari tok  
før s te 
pri sen Tekst og foto: 

Mor ten B.  
Stens aker

Fis ke lyk ke: 
Ju be len var 
vel dig stor da 
ør re ten til Mari 
Svensson skul le 
fo to gra fe res. 
Her sam men 
med sam bo er 
Thomas Roh de.
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net slår vi leir. Na tu ren byr på all sin 
prakt. Fjernt mot øst ser vi «Blå fjel la». 
Kvelds ly set får fjell mas si vet til å fram stå 
i en vak ker blå to ne, en opp le vel se der 
ord ikke strek ker til. Tar du tu ren til 
Snåsafjella vil kan skje også du opp le ve 
stem nin gen her som ma gisk.

Vi ko ker kaf e og drod ler rundt hva 
vann spei let i Litjheggsjøen kan skjule. 
Hvil ke næ rings dyr er sær lig vik ti ge for 
ør re ten her er det kan skje in gen som 
vet? Kan lake ut gjø re en be tyd ning som 
byt te fisk i dis se og and re vann hvor den 
fin nes i Snåsafjella, og i na bo kom mu
ne ne for øv rig? Kan skje. I Kratltjønnan 
(ca. 800 moh.) i Fe munds mar ka na sjo
nal park le ver «mik ro la ken», som sjel
den blir stør re enn 15 cm. Olav Riseth 
på Svu ku ri set gård me ner den ne er en 
vik tig byt te fisk for ør re ten og for kla ring 
på at den ne kan bli stor. I langt over en 
manns al der har han fis ket med garn i 
dis se eks tremt næ rings fat ti ge van ne ne. 
Å finne mikrolake i ør re ten – opp til 
fle re eks em pla rer i stør re fisk – er ikke 
uvan lig, iføl ge Olav. Hans stør ste herfra 

den bei ter røye rogn (og sik kert også 
røye yn gel) og slik bi drar til at røye be
stan den ikke vok ser ut av mat fa tet og 
blir små fal len og dår lig mat fisk. I Nor
ges Dy re liv Fis ke ne 1 (1992), står det te: 
«Blant sa me ne er det kjent at la ken, 
som er en ekte rov fisk, kan for hind
re fordverging av røye be stan der. Fle re 
ste der i Finnmark har la ken bi dratt til å 
tyn ne røye be stan de ne med det re sul tat 
at røy e ne er blitt stør re. Det te er også 
kjent fra Sve ri ge.» 

Det fin nes fle re in ter es san te pro
blem stil lin ger i for hold til plan ting av 
fisk gjen nom ti de ne. Men nes ket har jo 
holdt på med det te helt si den stein al
de ren. Hvor dan så og tenk te men nes

vei de 5,5 kilo. At små røye kan bety noe 
har Olav in gen tro på, for di det er fle re 
tiår si den røye be stan den i van ne ne ble 
slått ut av sur ned bør.

LAKE-MYS TE RI ET
Thomas er i dag langt mer be visst på 
den ofte ut skjel te la kens til ste de væ rel se 
i Snåsafjella. Både han og jeg er vel dig 
in ter es sert i å finne ut mer om den ne 
in ter es san te fis ke ar tens his to rikk og 
hvil ken be tyd ning den har for van ne
ne den fin nes i. I om rå det rundt sjø en 
Grø nin gen kan den fin nes i både små 
og sto re vann. Thomas kjen ner ikke til 
at det er fun net ør ret med lake i ma
gen i Litlheggsjøen, men han har fått 
ør re ter i Grø nin gen som har hatt det. 
Kan la ken en gang for len ge si den ha 
vært satt ut for å hind re tusenbrødring 
i noen av ør ret og røye van ne ne? spør 
vi. I Litlheggsjøen vir ker den tan ken 
ikke uri me lig da det er me get gode 
gyte for hold for ør re ten her. I den sto re 
og opp dem te Ne sjø en (729 moh.) i Sør
Trøn de lag an s es la ken som nyt tig for di 

Kald røy kes: 
Thomas og 
Mari har fra 
barns ben 
av lært å ta 
godt vare 
på fangs
ten. Den ne 
ør re ten skal 
kald røy kes.

Grø nin gen 
ør ret: Fle re av 
van ne ne i om rå
det byr på fisk 
over ki lo en, som 
for eks em pel 
Grø nin gen. Kni
ven er 15 cm. 

Litlheggsjøen: 
Tu ren inn til 
Litlheggsjøen 
tar en og en 
halv time. 
Sted vis noe 
myr lendt, men 
el lers greit å gå. 

Fiske tips
Snå sa kom mu ne: Drøyt 2000 
inn byg ge re og 2274 km² stor.
Fis ke kort: Døgn kr 100,- og 
uke kr 350,-. Kjø pes hos 
inatur.no.
Bom og båt: Bom kas se i 
Ims da len. Bank kort, kr 150,-. 
Gode par ke ringsmu lig he ter 
ved sjø en Grø nin gen. Fjell sty-
ret leier ut bå ter i Grø nin gen, 
Lang vat net og Is men nin gen.
Kart verk: Sørli, best.
nr. 10100. Norge-se ri en, 
1:50.000. Nordeca.no.
Snå sa fjell sty re:  
snasa@fjellstyrene.no og 
tlf. 468 99 771.
An net: Mo bil dek ning ved 
Grø nin gen.
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ket som slapp ør ret i Heggsjøa, og hvor 
len ge er det si den?

PERS PÅ 1,9 KILO
Bunnmeite med mark er det al ler 
bes te fiske tip set Thomas kan gi for 
Litlheggsjøen. Kvelds og natt fiske kan 
være sær lig fine pe ri oder på døg net. Ti
den rundt St. Hans og mid ten av au gust 
reg nes som gode pe ri oder ge ne relt for 
fiske i dis se fjell trak te ne. Thomas' pers 
fra «Lisjhæggsjøn», som han ut ta ler 
nav net, er på 1,9 kilo, men hel ga for ut 
tok bro ren hans en her på 2,3 kilo!

Mari fis ker gjer ne med sluk og spin
ner, men det er bunnmeite med mark 
som tar før s te pri sen. Spen nin gen som 

opp står i det en ør ret snap per til seg 
ag net og det ryk ker i sena sy nes hun er 
helt top p! Er det kattfisk el ler stor fisk 
som nap per? Dess uten sy nes trøn der
jen ta at den ne for men for fiske gir den 
fi nes te roen ved å være ute. En må være 
tål mo dig ja, men det går helt fint for det 
er så mye fint å opp le ve i na tu ren.

MARI ORD NER  
BIL DE FIS KEN
Mari vil hol de stand ved lei ren og fris te 
ør re ten med en real tug ge med mark 
fra egen kom post. Thomas vel ger å lufte 
flu e ne, mens jeg skal dund re løs med 
krum bøy de me tall styk ker. Ti me ne går 
uten at noe skjer. Ved mid natt mon te rer 

jeg en grønn og blank spin ner. Hog get 
som kom mer vir ker vold somt, men det 
er bare fis ker ner ve ne mine som spil
ler meg et puss. Ør re ten er ikke noe å 
skrive hjem om – med tanke på van net 
vi snak ker om, men mer enn god nok 
for stei ke pan na er den.

Hvor blir så bil de fis ken av? Ør re ten 
som kan skje vil lok ke deg av gårde til 
det te vak re fjell om rå det med alle fis
ke van ne ne? Jo da, den ord ner Mari, og 
det til gagns. Ør re ten er en plugg av en 
hann fisk og vei er 2,3 kilo. Noen ti mer 
sei ne re får hun også en som bik ker 
ki lo en!

fiske@egmont.com
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● Sjøen Grø nin gen (466 moh.) 
lig ger en halv mil nord for 
svens ke gren sa. Den stør ste ør-
re ten Thomas Roh de kjen ner til 
her ble tatt på 80-tal let og vei-
de 8,2 kilo. Røye og ør ret på 1–2 
kilo er ikke uvan lig, mens fisk 
på 3 kilo er sjel den. Lake fin nes 
også, og den kan bli over 2 kilo. 
   Grø nin gen er en me get po-
pu lær fiske sjø blant båt fis ke re. 
Fiske med markdrag er fis ke-
me to de no. 1. Gode mu lig he ter 
for par ke ring og båt ut set ting. 
Båt mo tor: Opp til 9,9 hk. 
   Sjøen er 7 km lang, 1 km på 
det bre des te og sjel den dy pe re 
enn 7 meter. Den renner sør-
over og ned i Skjeld brei en (451 
moh.) som vi de re renner ned i 
den sto re gren se sjø en Hol de-
ren (441 moh.). I dis se to sjø ene 
er det også harr.

● I Lang vat net (505 moh. og 
6 km²), like øst for Grø nin gen, 
bør du for ven te ør ret på ki lo en 
pluss. Røya her skal være fin 
mat fisk, men er langt fra så 
stor som i Grø nin gen. Lang-
vat net er først og fremst et 
båt vann. Snå sa fjell sty re leier 
her ut Langvasshytta og ro båt. 
Med båt kan du fra Langvass-
hytta opp sø ke Vivatnet (530 
moh.). Det te har i all tid hatt 

ryk te på seg for å være et godt 
fis ke vann. Røya vei er rundt 
300–400 gram. Be stan den 
er stor, så det skal være gode 
mu lig he ter for røye til mid dag. 
Ør re ten i van net er i me get 
god kon di sjon, og ki los fisk er 
mu lig. Lake fin nes også.

● Vivassfiskløysa (516 moh.), 
3 km nord for Lang vat net. 
Van net hu ser en god be stand 
av fin ør ret, med høy snitt stør-
rel se, sølv blank yt ter si de og en 
ny de lig kjøtt far ge. Hvis man er 
hel dig og tref fer med tids punk-
tet, kan du opp le ve et even tyr-
lig ør ret fis ke her. His to ri e ne om 
rik tig sto re fangs ter med ør ret 
i Vivassfiskløysa er man ge, iføl-
ge Thomas Roh de. Kun ør ret.

● Klok kar tjøn na og Rør tjøn na 
lig ger på Stat skog sin ei en dom 
og har eget fis ke kort. Stor-
kasttjønna (520 moh.) eget 
fis ke kort. Til hø rer Gjev sjø en/
Jävsjön fjell gård.

● Re por te ren be søk te i 2016 
Skard tjøn na (561 og 557 moh.), 
nord for Langvasshytta/Lang-
vat net, uten å mer ke an tyd-
ning til liv. Ryk tet sier at det 
skal være fin fisk her …  
Han drøm mer om å kom me 
til ba ke!

Meld ifra!
I 2010 ble kanadarøya opp-
da get i Klok kar tjøn na (606 
moh.), 4 km sør for Lang-
vat net. Van net ble ro te-
non be hand let i 2015 og fisk 
fra nær lig gen de vann ble 
gjen etab lert.

Høs ten 2016 ble sam me 
art på vist i Rør tjøn na (506 
moh.), som også lig ger i 
Blå fjel la-Skjæ ker fjel la na-
sjo nal park.

– Rør tjøn na renner ut i 
Lang vat net, som igjen ren-
ner vi de re ned i Grøn nin-
gen. Det er der for mu lig-
he ter for vi de re spred ning 
ned over vass dra get og inn 
i Sve ri ge, for tel ler Lis beth 
Aas sve i Snå sa fjell sty re.

I 2017 fore tok fjell sty ret, 
Stat skog, SNO og fis ke-
for val te ren i Nord-Trøn de-
lag prø ve fis ke med garn i 
Lang vat net og Rør tjøn na. 
Ka na da røye ble ikke på vist, 
men det te kan skyl des 
van ske li ge for hold med 
garn fis ke i de to da ge ne 
un der sø kel sen fore gikk.

Fjell sty ret opp ford rer 
alle til å mel de ifra om de 
får el ler hø rer om ka na da-
røye.

Ut set ting av frem me de 
ar ter er straff bart.

Thomas 
Roh de: Si den 
barns ben av 
har snås nin gen 
Thomas Roh de 
fis ket i Snåsa
fjella.

Et fiske el do ra do

Fiske el do ra do: Til 
venst re det øst lig
ste av Skard tjøn na, 
ba kerst Vivatnet og 
til høy re det sto re 
Lang vat net.


