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Fiske for hold i  
FO ROLL HOG NA

ØR RET

På grunna: Den ne 
ør re ten ble tatt inne i 
en grunn vik, mens sola 
skin te og en sør vest lig 
bris strøk over van net.
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I Fo roll hog na er det 
ikke uvan lig med ki lo s - 
ør ret i svært god kon-
di sjon og med blod-
rødt kjøtt. Det ble et 
et ter leng tet gjen syn 
med na sjo nal par ken 
mel lom Hedmark og 
Trøn de lag da Mor ten 
B. Stens aker be søk te 
den i au gust i fjor.

Fo roll hog na  
Na sjo nal park

En de lig til ba ke: 
Det ble et et ter
leng tet gjen syn 
med na sjo nal
par ken da Mor
ten B. Stens aker 
be søk te «Hog
na» i au gust i 
fjor.

Sti en fra Sverjesjølia mot fjel let 
Sverjesjøhøa ( 1240 moh.) og 
Litl-Hiåsjøen  ( 945 moh.) er 

godt opp tråk ket. Hver gang jeg føl ger 
slike tråkk slår det sam me spørs må let 
meg: Hvem gikk her før s te gang, hvor 
len ge si den er det og i hvil ket ærend? 
Var det den ne sti en som ble brukt da 
ør re ten en gang ble plan tet i om rå det 
hvor Litl-Hiåsjøbua lig ger, el ler kom 
 fis ken inn fra Trøn de lag-si den?

TAN KE SPINN  
OG FISKE SUG
Tro lig kan det være vel dig len ge si den 
ør re ten kom inn hit. Ikke usann syn-
lig kan det ha vært da Gorsetvollen og 
Rå vol len ved Storhiåsjøen (927 moh.) 
ble tatt i bruk, men når var det? At 
ør re ten fulg te med men nes ket som et 
an net hus dyr inn over i fjel le ne er i hvert 
fall sik kert. I Norge vet vi det har vært 
dre vet se ter bruk og beite virk som het i 
fjel let før vi king ti den, altså før år 800. 
Tan ke spinn som det te sy nes jeg er det 
fi nes te kryd der når jeg be sø ker et hvert 
nytt fis ke om rå de.

Tekst og foto:  
Morten B. Stens aker
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I fo ten av Sverjesjøhøa blir tan ke ne 
brutt av et stor sla gent syn. Land ska pet 
mot Litl-Hiåsjøen er klas sisk Hog na; ro-
li ge lin jer, in gen dra ma tikk, en del myr 
og vann som blin ker som sto re og små 
smil i ter ren get. Na tur opp le vel se ne står 
nå nes ten i kø.

En stor lom – fiske je ge ren fram for 
noen – kom mer på has ti ge vin ger med 
kurs for Gåsengtjørnan (957 moh.). 
Her skal vi sei ne re for stå at den har 
un ger, og her skal vi opp le ve ør ret fest. I 
ret ning Litl-Hiåsjøen skil ler noe mørkt 
seg ut i ter ren get. Kik ker ten av slø rer 
en av de stør ste reins buk ke ne jeg har 
sett. Hvil ket ge vir, og for noen kraf ti ge 
brunst fjø ler buk ken har! Da av stan den 
mel lom oss er snaue 200 me ter rei ser 
det kraf ti ge dy ret på ho det. Så leg ger 
det i vei i lett trav, men dy ret drar ikke 
langt før det igjen be gyn ner å beite.

FRA EN BE VISST HET  
TIL EN AN NEN
Si den jeg før s te gang hør te om Fo roll-
hog na na sjo nal park har jeg all tid for-
bun det det te om rå det mel lom Hedmark 
og Trøn de lag med pene og fei te ør re ter. 
En lett bris stry ker over van net og får 
det til å glit re i den grun ne vika like før 
Litl-Hiåsjøbua. Noe i meg sier at sjan sen 
for å fisk kan være god. Av med sek ken, 
fram med stanga og på med snel la. En 
av grumslukene – en Viking Her ring i 
kob ber med svart rygg – mon te res til en 
0,25 mm for tom i flu or kar bon.

Langt der ute lan der den 10 gram 
tun ge silde slu ken. Straks den tref er 
vann spei let star ter jeg en hur tig og 
rykk vis inn svei ving. Fire om drei nin-
ger, stopp, fire om drei nin ger, stopp. Et 
kast, to, tre og pang. Slike hogg er bare 
helt fan tas tis ke. De ryk ker meg fra én 
til stand og inn i en an nen: En eks klu-
siv fø lel se der det bare er meg og fis ken 
som gjel der. Ør re ten går høyt til værs, 
skje ner av gårde og vi ser stor vi ta li tet. 
Pul sen øker, blik ket blir kon sen trert og 
tan ke ne rene og kal ku le ren de. Da den 
kom mer inn mot land blir den enda 
vil le re, skje ner hit og dit. Den ne må jeg 
ikke mis te. Så kom mer det av gjø ren de 
slaget, der fis ken skal lan des med et fast 
grep. To kakk i ho det. Kill & eat. Må le-
bån det vi ser 44,5 cm. K-fak to ren an slås 

er til fel le. Bio log, og tid li ge re fis ke for-
val ter i Hedmark, Tore Qvenild, har gitt 
meg vik tig kunn skap om na tur for hol-
de ne i Hog na.

Van ne ne i det te nok så lavt lig gen-
de fjell om rå det er gjer ne grun ne og 
vind eks po ner te. Når det blå ser vil 
bunn vann blan des med det varm ere 
over fla te van net, slik at tem pe ra tu ren 
blir lik i hele vann søy len. Det kla-
re van net gjør at ly set tren ger langt 
ned, noe som gjør at de små påvekstal-
gene tri ves på de fles te dyp. Berg grun-
nen (fyl litt og glim mer ski fer) er skif ri ge 
og «mju ke», og rike på mi ne ra ler. 
Det gir me get gode vekst vil kår, sær lig 
når ned bø ren i til legg er «pas se stor». 
Sam ti dig er løs mas se dek ket ofte tykt, 
slik at ned bø ren blir «si let» og gir høy 
pH. Den gode vann kva li te ten er vel 
ho ved for kla rin gen på at det er re gist rert 
over 30 ar ter med kreps dyr i na sjo nal-
par ken. De fles te van ne ne lig ger høyt 
i ned bør fel tet, og de har der for små 
til løp med be gren set gyte- og opp-
vekst ka pa si tet. Yn gel pro duk sjo nen i 
gy te bek ke ne og gyte el ve ne blir der for 
pas se stor, slik at fis ken får et rikt og 
va ri ert mat fat. At linskreps og mar flo 
ut gjør en vik tig del av fø den for fis ken 
er ri me lig å tro.

Hog na er som et mini Hard an ger-
vid da, sa Tore Qvenild så tref en de en 
gang. Le ser du hans ka pit tel Fisk og 
fiske for hold i boka «Fo roll hog na – na-
tur – kul tur – his to rie» (Fri lufts for laget, 
2006), er det fare for at du vil drømme 
om det sto re nap pet. Det te ka pit let ga 
meg noen vik ti ge aha-opp le vel ser om 
li vet i vann, og om hvor dan for hol de ne 
i na tu ren hen ger i hop.   

BUA VED  
«FJELL REV BEK KEN»
Litl-Hiåsjøbua er god å kom me til der 
den lig ger like oven for Litl-Hiåsjøen, og 
like ved Vedhundbekken, el ler «Fjell-
rev bek ken». Bua har god plass, og er 
rett og slett et en kelt og ko se lig hus-
væ re. Like nord for bua bei ter en li ten 
flokk rein, slik de all tid pleier å gjø re; 
med ho de ne vendt mot vind dra get.

Mot vest lig ger sola lav og rød over 
Litl fjel let (1020 moh.). Vær teg net «Red 
in the mor ning – sailors warn ing, red 
in the night – sailors de light», pleier 
ofte å stem me, men den ne gang skal 
det få en mot satt be tyd ning. Kjent mann 
Ivar Næ ver dal kom mer der for tras ken de 
inn over i mør ke kvel den, for i mor gen 
er det meldt uvær. 

til 1,1, og da blir vekta opp un der ki lo en. 
En ting må også be mer kes: Kro kin gen. 
Den er me get dyp, ak ku rat slik den var 
hos den litt stør re ør re ten jeg fikk sist 
jeg be søk te Fo roll hog na.

Kjent mann Ivar Næ ver dal kom-
mer i kveld, og han skal få stekt ør ret. 
Kjøtt far gen er av klas se «hognarød». 
Tar men på ør re ten er full, det sam me er 
ma ge sek ken. Hvil ket ærend den had de 
inne på grunna er lett å for stå da jeg 
tryk ker på ma ge sek ken og kjen ner har-
de klum per på stør rel se med en li ten 
ert. Vann sneg ler. Den sis te ør re ten jeg 
så som var propp full av slik ble tatt på 
Island og vei de rundt to kilo. Et ter å ha 
lest litt om sneg ler i vann er det ri me lig 
å anta de vi her snak ker om er fersk-
vannlungesnegler. I Norge har vi cir ka 
20 ar ter av dis se.

GODE VEKST VIL KÅR
Før s te gang jeg hør te om Fo roll hog na 
na sjo nal park var det vill rei nen som 
var tema. I ra dio pro gram met ble det 
fram he vet at rei nen her er kjent for sin 
høye vekt. En vik tig for kla ring på det 
er det rike og va ri er te bei tet. Min tan ke 
gikk der for vi de re til at når for hol de ne 
på land er så gode, bør vel for hol de ne 
un der vann være det sam me. Et ter fire 
tu rer hit har jeg vir ke lig for stått at det te 

Kjent mann: 
Si den gut te   da
ge ne har Ivar 
Næ ver dal, fra 
Ren ne bu, fis ket i 
Fo roll hog na.
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Grov høst ør
ret: I elva mel
lom LitlHiåsjøen 
og Gåsengtjør
nan står det 
grov ør ret om 
høs ten. 

Ivar, fra Ren ne bu i Trøn de lag, er 
na tur bru ker. Den pen sjo ner te gård bru-
ke ren fis ker i ha vet, tar laks i Ork la og 
ør ret i sine hjem fjell. Høs ten hand ler 
mye om jakt på rein, elg, hjort og rå dyr. 
Å få føl ge ka rer som han er all tid takk-
nem lig. Fis ke tu re ne blir da langt ri ke re 
rent per son lig, dess uten blir det mu lig 
å gi le ser ne eks tra god in for ma sjon om 
om rå det.

Si den gut te da ge ne har Ivar svingt 
fis ke stan ga i en li ten del av det te sagn-
om sus te fjell om rå det – et fjell pla tå som 
fra uli ke him mel ret nin ger er inn skå ret 
av rike se ter da ler (land skaps vern om rå-
der). Ikke noe er hem me lig for ham om 
fiske her inne. Han øns ker deg en god 
fis ke tur og en ør ret du vil huske.

Fo roll hog na 
na sjo nal
park
Opp ret tet i 2001, og 
strek ker seg ut over 1060 
km². Ho ved tan ken bak 
ver net var le ve om rå det 
for vill rei nen. På grunn 
av hen sy net til rei nen er 
det ikke mer ke de sti er i 
na sjo nal par ken. «Hognareinen» er kjent for sin høye slak te vekt, selv 
om den er blitt noe la ve re de sis te åre ne. Vin ter stam men for 2018 
tel ler 1300 dyr.
Vill rein jak ta star ter 20. au gust.
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Gåsengtjørnan: 
En li ten, men 
sprek ør ret fra 
Gåsengtjørnan. 

Snegler: Ma ge sek ken på den tu rens 
før s te ør ret var full av vann sneg ler. 
Her noen av dem.

fiske@egmont.com

Selv har jeg ikke fått man ge ør re ter 
i Hog na, men de fire stør ste vei de sju 
til ti hek to, og de var alle av ut mer ket 
kva li tet.

ØR RET PÅ 81 CM
Me teo ro lo gisk in sti tutt had de rett. 
Væ ret blir fryk te lig. Over Hog na står 
him me lens slu ser åpne, og det blå ser 
kraf tig. Bek ker og el ver går skum men de 
hvi te. Med het te ne godt truk ket ned over 
ho de ne tros ser vi væ ret. Ivar an ret ter en 
mark på bun nen uten for det vok sen de 
oset til bek ken nær mest bua. Der et ter 
ham rer vi løs med sluk sten ge ne.

Å hol de ut med fiske i vann som 
Litl-Hiåsjøen, uten å mer ke livs tegn, er 
ikke så van ske lig. Og for kla rin gen er 
en kel: Her er det stor mu lig het for å få 
ør ret på ki lo en, el ler mer. Ben ken ved 
Litlhiåsjøbua vi ser om ris set av en ør ret. 
Den ble tatt au gust 2014 og var 81 cm 
lang. Ved en K-fak tor (kon di sjons fak tor) 
på 1, ville fis ken ha veid i over kant av 5 
kilo. Sann syn lig vis var kon di sjons fak to-
ren godt over det te.

Et ter en dugur med brød ski ve og 
kaf e, og en li ten cow boy strekk, er vi i 
gang igjen. «Nå da, nå må´n da snart 
sit te», sier Ivar et ter at vi har for søkt et 
utall slu ker og spin ne re. Til fel dig el ler 
ikke, i hvert fall er det min gode gam le 
12 grams Klepp-sluk som gir da gens 
enes te fisk det er verdt å skrive hjem 
om. Ikke stor, men en fisk av fi nes te 
Hog na-mer ke.

GÅSENGTJØRNAN
Nes te dag smi ler væ ret igjen. Med bå ten 
vi har leid av Kvik ne fjell sty re dor ger 
vi Litl-Hiåsjøen på kryss og tvers. Vi 
prø ver både sluk og wobb ler, va ri e rer 
has tig het og skif ter agn med jev ne mel-
lom rom, men null re spons. Ivar me ner 
det re sul tat lø se fis ket skyl des de sto re 
ned børs meng de ne da gen for ut, noe jeg 
ikke sy nes er en dår lig unn skyld ning.

Vi leg ger bå ten ved oset til elva som 
kom mer fra Gåsengtjørnan (957-960 
moh.). Her fra er ikke tu ren inn til dis se 
tjer ne ne lang. Elva vi føl ger et styk ke 
hu ser gy te fisk på et par kilo når rein-
jak ta er i gang, for tel ler Ivar. At ør re ten 

kan svøm me mel lom tjer ne ne og Litl-
Hiåsjøen vir ker sann syn lig, da det ikke 
er sto re fal let i elva.

Ikke sjel den har jeg hørt at mark er et 
su ve rent agn. Et ter utal li ge tu rer rundt 
om kring i Norge, der mark ikke sjel den 
har blitt fram he vet som sel ve re sep ten 
for å lyk kes, er min opp fat ning at det te 
er et opp skrytt agn. En eld re fjell fis ker 
ga meg en nyt tig opp lys ning. Han men-
te at mark er best i is lø sin gen om vå ren 
og sent i se son gen. Hvor for had de han 
ikke noe godt svar på, det var bare slik.

Et ter tre-fire ti mer med iher dig 
sluk fis ke har jeg ikke mer ket an tyd ning 
til fisk. Ivar der imot får suk sess med 
fire pene ør re ter, alle tatt på mark 
an ret tet på bun nen. Slik er fiske. Det er 
her lig! 

 

Kvik ne øst re  
stats all men ning
Om rå det er på 127 km², for val tes av Kvik ne fjell
sty re. Tyn set kom mu ne, Hedmark.
AT KOMST: Kjør fra Kvik ne sent rum og nord over 
mot Sverjesjølia/StorSverjesjøen. Bom kr 70,. 
Kon tant. Trak tor vei til Sverjesjølia. Lett gått og 
stort sett ty de lig sti til LitlHiåsjøen. Like nord for 
fjel let Sverjesjøhøa (1240 moh.) må du ikke føl ge 
det ty de li ge dy re tråk ket mot øst, men hold kur
sen nord øst over. Tu ren tar et par ti mer.
LITL-HIÅSJØBUA: Åpen bu med seks sen ge plas
ser, pro pan, ved, sol cel le og kjøk ken ut styr. Kr 
100, per per son/natt, kr 300, for fa mi lie/natt. 
Båt kan leies.
MER INFO: www.kviknefjellstyre.no
KON TAKT: Tlf. 99 27 49 43/kvikne@fjellstyrene.no
FIS KE KORT: Cir cle K, Kvik ne, tlf.: 62 48 42 14, el ler 
inatur.no. Døgn kort: kr 70,. Se song kort: kr 500,.
FIS KE SE SONG: Fra mid ten av juni og ut over.
KART VERK: Fo roll hog na, Norgese ri en, nr. 10080. 
M: 1:50.000. Nordeca.no
AN NET: In gen dek ning for mo bil. Bei te om rå de for 
sau; bånd tvang. For StorHiåsjøen i Trøn de lag er 
det Bu dal fjell sty re som sel ger fis ke kort.
BE REG NING AV K-FAK TOR:  
http://ieg.hitos.no/fiske/kfaktor.pdf


