Välkommen till
ﬁskeäventyr i
Härliga Härjedalen
De mäktiga fjällmassiven
De öppna vidderna
Det hemlighetsfulla skogslandet
Brusande strömmar
Glittrande sjöar
och tjärnar

= Gräns för Fiskepasset

Landskapet är uppdelat
i ﬁskevårdsområden som
alla har sin särprägel.
Kartan visar hur Härjedalen är
indelat. Genom att lösa ﬁskekort
får du rätt att ﬁska i ditt utvalda
område.
I Funäsfjällen kan du köpa ett
ﬁskepass som ger dig tillgång till alla
upplåtna vatten i västra Härjedalen
– nästan 15.000 hektar ﬁskevatten
att njuta av både vinter och sommar.
På ﬁskepasset.se kan du köpa ditt
ﬁskepass och hämta hem kartor
och annan information om området.
Läs mer om ﬁsket på herjedalen.se

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ljungdalens fiskevårdsområde
Storsjö FVO
Renbetesfjällen Mittådalens Sameby
Bruksvallarnas kortfiskeområde
Messlingens FVO
Renbetsfjällen Ruvthen Sitje
Tänndalssjön-Östersjöns FVO
Funäsdalens FVO
Ljusnedals FVO
Tännäs FVO
Särvsjö samfälllighetsförening
Långå FVO
Hede samfällighetsförening
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Hedevikens FVO
Ransundets FVO
Råndalens FVO
Hån-Vemdalen FVO
Sörvattnets KFO
Lofsdalen-Glöte FVO
Linsell-Ransjö FVO
Glissjöberg-Mosätt FVO
Sveg-Herrö FVO
Lillhärdals FVO
Ytterbergs FVO
Älvros FVO
Överhogdals FVO
Ytterhogdals FVO
Ängersjö FVO
Flors FVO
Fåssjö samfällighetsförening

– hela familjens semesterland

FUNÄSFJÄLLEN
Västra Härjedalen erbjuder en lång rad bra ﬁskevatten, ofta i kombination med storslagna naturscenerier. Tännån är en legendarisk harrå.
Mittån, i synnerhet uppströms Mittådalen, håller
ﬁn öring. Här handlar det om opåverkade strömmar som aldrig rensats till ﬂottleder. Även Ljusnan
har intressanta strömsträckor.
Sjön Messlingen har ett ﬁnt bestånd av röding och
grov öring! Lättillgängligt ädelﬁske erbjuds också i
Tänndalssjön liksom i Funäsdalssjön. Frösjön
utanför Tännäs är också ett vatten värt att prova.
Lättbesökt är också Månserstjärn – ett fjällvatten
längs vägen mellan Funäsdalen och Mittådalen,
med gott om öring, röding och abborre. Att tjärnen
ligger vid foten av Anåfjället gör inte saken sämre.
Messmörtjärn, vid Mittåkläppen, är också värd
ett besök.
I Östra och Västra Abborrvikarna samt Östra
Vängarna ﬁnns chans till mycket stor harr.
Det är inte ovanligt med exemplar över två kilo.
Detsamma gäller abborren.
Längre ned mot Sörvattnet ﬁnns också några
pärlor – både Kölån och Storfjätån är ﬁna ﬂugﬁskevatten med öring och harr. Fjällsjön
och Boktjärn har naturliga bestånd av öring och
röding och är ﬁna utﬂyktsmål för hela familjen.

LJUNGDALSFJÄLLEN
I Ljungans dalgång ﬁnns några av Härjedalens allra
ﬁnaste orörda strömsträckor. Ljungan nedströms
Storsjön är ju lika med riksbekanta Sölvbacka
strömmar med utsökt ﬁske efter harr och öring.
Uppströms Storsjön är de första 18 kilometrarna
upp mot Ljungans källﬂöden avsatta enbart för
ﬂugﬁske. Även i Skärkån går storöringen upp och
här ﬁnns rikliga bestånd av stationär harr.
I själva Storsjön ﬁnns det grov öring upp mot 5-6
kilo och här ﬁnns också ﬁn harr. Öjön är också ett
av Ljungdalsfjällens bästa vatten med rikligt med
röding och öring. Här ﬁnns också båtar att hyra.
Stortjärn är ett litet vatten men med grov ﬁsk,
liksom Rotsjöarna vid Storsjö med naturliga
stammar av extremt storvuxen öring och röding.
Nedre Skärvagen förtjänar också att nämnas –
ett vatten med öring, röding och harr.

Liten ﬁskeguide
SÖDRA HÄRJEDALEN
Lofssjön, mitt i byn Lofsdalen, är med stor sannolikhet Härjedalens allra bästa öringvatten, och lockar
varje år till sig stora skaror ﬁskare. Sjön är både stor
och näringsrik. Tack vare det växer öringen till ansenliga vikter – sportﬁskerekordet i Lofssjön ligger på
nästan 10 kilo! Få bra vatten är så lättillgängliga. Här
ﬁnns också båtar att hyra för den som vill nå ut på sjön.
Men ﬁske i Lofsdalen är mycket mer än Lofssjön.
Lofsån, Glötesån, Sömlingsån och Stråån är alla
ﬁskrika och spännande vildmarksåar, som gjorda för
ﬂugﬁske eller maskmete.
Stråsjön är en ﬁskrik fjälltjärn med röding, där det
ibland plockas upp ﬁsk över kilot. Dyckessjön håller
både öring och röding, medan Ruttjärn är ett typiskt
öringvatten med inslag av abborre.
Glötessjön är ett utmärkt familjevatten med ﬁnt
öringbestånd med inslag av harr.
Ljusnan är Svegsområdets pulsåder och erbjuder
varierade ﬁskemöjligheter från Linsellborrens
strömﬁske efter harr och öring – en av Ljusnans få
kvarvarande strömsträckor – till Svegsljusnans lugnﬂytande vatten. Mitt inne i Sveg kan du ﬁska öring,
harr, abborre, sik och gädda. Men det ﬁnns ﬂera högklassiga strömmande vatten i området. Lofsån är högst
rankad, men även Låddan, Linån, Råndan, Gröningsån, Norrälven och Botvasslan är intressanta att
utforska för både maskmetare och ﬂugﬁskare.
Hundsjön är Svegsbygdens mest ansedda sjö – 500
hektar källvatten med ett djup ned till 35 meter och

VEMDALEN/SONFJÄLLSBYGDEN
Veman, som givit namn åt dalgången, erbjuder ett
utmärkt strömﬁske efter harr och öring. Knåpen och
Borrströmmen är kanske de mest berömda sträckorna, liksom Sälströmmen där ”catch and release”
gäller.
Från Vålkojan till övre Håsjön är det också bra harrﬁske. Sömlingsbäcken och Rodöjan är två klassiska
bäckar för den som vill meta öring.
Tre tjärnar med ädelﬁsk vill vi också rekommendera.
Rundstenstjärn är liten men naggande god med ﬁna
bestånd av öring och röding. Tjärnen ligger en och en
halv kilometer från Vemhån och det är bilväg ända
fram. Bergtjärn är också ett utmärkt öring- och
rödingvatten, men här får man följa en skogsstig de
sista två kilometrarna. I Våndtjärn ﬁnns öring, röding,
gädda, abborre och sik.
I Övre och Yttre Håsjön, mitt i Vemhåns by, är det bra
ﬁske efter grov gädda och abborre.
Säterdammarna erbjuder bra familjeﬁske efter öring.
Den som vill ha lite mera strapatser i tillvaron söker sig
med fördel till vildmarksån Aloppan – rik på både harr
och öring – eller till Oxsjön – en fjällsjö, mycket naturskönt belägen med Oxsjövålen som stupar brant i sjön.
Oxsjön är ett förnämligt rödingvatten men här ﬁnns
också ﬁn öring.
Tre kilometer söder om Vemdalen ligger Järpbäcksdammen och Hanakamtjärn med ett ﬁnt ﬁske efter
röding och öring.

På Varggransfjället, 900 m.ö.h, ligger Varggranstjärn
där ﬁsket efter fjällröding en sommarnatt är ett
spännande äventyr.
Hedebygden har gott om ﬁna strömﬁskevatten med rika
bestånd av harr och öring. Särvån, Lunån, Kvarnån
och Råndan är alla väl värda ett besök. Valmån som
rinner nedför Sonfjällets sluttning bjuder på enastående naturupplevelser dessutom. Men de allra
största ﬁskarna hittar man nog i Ljusnan – där älven
vidgar sig till Vikarsjön trivs storöringen och fångster
på dryga 7 kilo har rapporterats. Här ﬁnns också gäddor
av ansenlig storlek, liksom i Halvfarimagasinet en bit
uppströms. Här är abborrar på mellan ett och två kilo
heller ingen ovanlighet.
Härolden, Fillingen och Stöpsjön har bestånd av
självreproducerande röding för den som vill ﬁska med
kastspö eller långdrag.
Tumsjön och Rörsjön i trakten av Hedeviken är
planterade vatten med mycket goda bestånd av öring
och röding. Här ﬁnns också båtar att hyra.
Långåﬁsket är ett begrepp med hundraåriga anor
och området är känt för sina fyra ädla – öring, röding,
harr och sik! I Grundsjön ﬁnns den unika Grundsjörödingen, men också öring av format. Mittån uppströms Grundsjön är en utmärkt torrﬂugesträcka med
rikligt med harr och öring och efter Anåns lopp är förutsättningarna perfekta för bäckmete med öring upp
mot kilot. Enbart ﬂugﬁske nedströms bron.

med både öring och röding upp mot 7-8 kilo. Som
extra bonus ett mycket rikligt bestånd av riktigt
grov abborre.
Hocksjön är också ett av områdets paradvatten
med stora bestånd av öring och röding. Och bara
inom Sveg-Herrö ﬁskevårdsområde ﬁnns ett 20-tal
planterade tjärnar att välja mellan.
Andåssjön utanför Älvros är ett ﬁnt öring- och
rödingvatten och vid Linsjön ﬁnns en kåta att övernatta i sedan man tampats med den ﬁna abborre och
vilda öring som ﬁnns i sjön. Ytterbergsborna har
ordnat med handikappanpassade bryggor både vid
Norrälven och vid Lersjön.
Enbart Lillhärdals ﬁskevårdsområde är större än
Blekinge och innehåller 220 km strömmande vatten,
ett ﬂertal stora ﬁskrika sjöar och tjärnar. Härjeån,
som givit namn åt landskapet Härjedalen, dominerar
området och håller ﬁn harr och öring. Längs en kilometerlång sträcka uppströms Härjeåsjön råder
”No kill” och den är tillägnad enbart ﬂugﬁskare med
hullinglös krok.
I källvattenrena Stensjön har stora mängder öring
och röding planterats ut under en lång följd av år och
sjön innehåller nu ﬁsk av ﬁnt format.
Orrmosjön är den största sjön i området och har
djupbottnar ned mot 30 meter. Sjön är ett erkänt gott
abborrvatten. Dösjön är ett omtalat rödingvatten och
Gössjön, nära Dalagränsen, har inte bara ﬁn abborre
utan också ett gott bestånd av naturlig öring.

HOGDALSBYGDEN
Akertjärn och Abborrtjärn är två planterade
vatten där ﬁskarna simmar tätt – röding i Akertjärn
nära byn Aspan, och regnbåge i Abborrtjärn.
Stensjön är ett vatten med både röding och öring.
Vid sjön ﬁnns en timrad raststuga som alltid står
öppen och man kan också grilla sin fångst vid något
av de tre vindskydden. I Stensjön ﬁnns också ett
ﬂertal båtar att hyra för den som vill ut från strandzonen.
Strömﬁskaren har mycket att utforska i Hoans
långa lopp genom bygden – här ﬁnns gott om kilosﬁskar av både harr och öring. Storöringen står
också kvar kring Örastupet i Ljusnan. I Överhogdalsvattnen Rötjärn och Abborrtjärn ﬁnns både
öring och röding.
I Storvattnet, Ölvattnet och Lången ﬁnns
mycket goda chanser att få tampas med storaborre
och i Havern har gäddjägaren sitt lystmäte – här
togs en gång en gädda på 13,7 kilo och ännu större
ﬁnns kvar. Även i Kroksjön, den dämda delen av
Ljusnan, är det bra gäddﬁske.
På Ängersjöskogen är Svartsjön och Iguln de
bästa ädelﬁskvattnen med grov öring och röding.
I Ängraån, Vällån och Järvån är det bra strömﬁske efter öring.

