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Generelt 
Gjerdrum JFF forvalter rundt regnet 20 vann og 2 elver (Leira og Gjermåa). Blant vannene kan 
følgende 14 vann karakteriseres som brukbare fiskevann (øvrige vann er små): 

 Adkomst Fiske 

BUVATN 
 
Ørret, abbor, karuss, ørekyte 

5-10 min. 500 m å gå fra P-
plass Kokstadvangen 

Til dels myrvann. Vanskelig 
vann, men lettest tilgjengelig. 
Mye smått, men her tas det 
også stor fisk en sjelden gang. 

DRETNETJERN 
 
Ørret, abbor 

25 min fra Kokstadvangen. Går 
skiløypa fra Kogstadv., forbi 
Spikertjern og mot Nittedal. 

Myrvann. Fint lite vann. Gode 
muligheter for ørret og abbor. 

GJ.GJERMENINGEN 
 
Ørret, abbor, ørekyte 

5-6 min fra øverste parkering. 
Gjerdrums perle. 

Brukbar størrelse på ørret og 
abbor. Lettest på natta. 

KIRKEBYGJERMENINGEN 
 
Ørret, abbor, ørekyte 

15 min fra P-plass 
Gjermenningen.  

Gode muligheter for ørret og 
abbor. 

LANGVANN 
 
Ørret 

25 min fra Busterudvn P-plass Myrvann. Gode muligheter for 
ørret av brukbar størrelse. 

MASTUTJERN (FLABBEN) 
 
Ørret, abbor, røye 

45 min bommet, bratt grusvei. 
Mastutj.-vegen. Øverst- 
liggende vann 

Til dels myrvann. Gode 
muligheter for abbor og ørret. 
Liten bestand av røye 

RUNDTJERN 
 
Ørret 

30 min fra Busterudvn p-plass Myrvann. Perle av et lite vann. 
Fint å kaste flue, gode 
muligheter 

RYGGEVATN, NORDRE 
 
Ørret, abbor 

30 min fra Busterudvn p-plass Vilt, utilgjengelig. Noe ørret og 
abbor. 

SKUTETJERN, NORDRE 
 
Ørret 

20 min fra Busterudvn p-plass Myrvann. Lite vann, kan by på 
fisk. Fint med flue. 

SKUTETJERN, SØNDRE 
 
Ørret, abbor 

22 min fra Busterudvn p-plass Myrvann. Litt større sjans enn 
Nordre 

STRÅTJERN 
 
Ørret, abbor 

25 min fra Gjermenningsvegen 
eller Nyvegen bak Buvatn. 

Myrvann. Var et godt abbor-
vann, men dårligere etter 2016 
demning brast. Fint med flue. 

SVARTTJERN 
 
Ørret, abbor 

30 min, skiløypa fra 
Gjermenningsvegen 

Vilt, utilgjengelig. Noe ørret og 
abbor. 

ULVDALSTJERNA, sør/nord 
 
Ørret, abbor, stingsild 

25 min inn bommet grusvei 
ved Kniplia, forbi skytebanen, 
kort vei inn fra skytbanen 

Myrvann, gode muligheter for 
ørret. Fint med flue. 

Øvrige: Dagrosputten, Haugsputten, Krustjern, Mårratjern, Spikertjern og Søndre Ryggevatn 

 

 



   

3 
 

Vedr adkomst: 

- Generelt ligger ingen av vannene i umiddelbar nærhet av veg. Tidsangivelsene er gående for 
en voksen mann.  

- Der det er grusvei går det an å sykle et stykke på vei: Ulvdalstjerna, Mastutjern (men bratt), 
Stråtjern og Buvatn. 

- Tidlig vår er hele marka avstengt. Deretter åpnes hovedvegen. Senere på våren blir 
Busterudvegen og Gjermenningsvegen åpnet. De som forblir stengt er Nyvegen (mot 
Stråtjern), Ringdalsvegen og Mastutjernsvn (åpen enkelte helger i Tyttebærsesongen). Følg 
med på stengt bom her: https://www.romeriks-almenningene.no/).  
 

Fiske: 

Rundtjern, Nordre Skutetjern og Langvann har kun ørret, øvrige har abbor/ørret. Gjermenningen og 
Buvatn er de 2 største vannene, resten er ganske små. Generelt er ørreten litt vanskelig på dagtid, 
lettere på kveld/natt. Fram til 2017 ble det satt ut 1, 2- og 3-årig oppdrettsfisk for å styrke 
fiskebestandene etter sur nedbør. De store 2 og 3-årige fiskene, har imidlertid hatt dårlig 
tilpasningsevne, så derfor er det de senere årene satt ut 1-årig ørret som har større mulighet til å 
utvikle seg til å bli villfisk. Det settes ut ørret i de fleste av vannene. 

 

Elver: 

Vi har 2 elver:  

- Gjermåa: 
o Ovenfor Fjellvegen, dreier det seg om ørret. Visse strekker er også bra for flue, f eks 

strekket nedenfor og ovenfor Buvatn. 
o Nedenfor Fjellvegen (kraftanlegg), er det abbor, gjedde, karpefisker osv. Fine plasser 

er der Mikkelsbekken kommer inn. Men lange strekker med muligheter både ovenfor 
Mikkelsbekken og nedenfor helt ned til Hellen. Samt Svensrudfossen (innenfor gamle 
Gulvex). 

- Leira har all mulig slags fisk (er som i navnet veldig leirete). Kjent plass er Sørum, der hvor 
Gjermåa treffer Leira. 

 

Fiskekort 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   

 

Her følger nærmere beskrivelse av alle vann og elver: 

  



   

4 
 

Buvatn 
 

Generelt om 
vannet: 

Buvatn er et av Gjerdrums største vann. Tidligere var dette vannet 
drikkevannskilden for store deler av kommunen. Etter siste oppdemning har vannet 
fått en fisketrapp i utløpet ved Henivangen. Så vannet produserer i stor grad fisken 
selv. Fiskegruppa bygget handikap-brygge for kommunen i 2010. Brygga ble bygget 
på dugnad nede i bygda for senere å bli kjørt med lastebil opp til vannet. 

Kjente fangster: Ørret: 1220g Roy Alkvist (06-13) 

Ørret: 870g Felix Myrseth (05-12) 

Ørret: 810g Kristoffer Langerud (05-12) 

Ørret: 750g Carlos Braate (05-20) 

Ørret: 660g Martin Oterholt (12-12) 

Ørret: 600g Morten Myhrer (05-13) 

 

Abbor: 1500g Fiskegruppa rusefiske (05-10) (12 år 45,5 cm lang) 

Abbor: 460g Ove Lauten (02-21) 

 

Karuss: 1000g Naturkompetanse, prøvefiske (06-06) (38 stk, snittvekt 600g) 

Areal/størrelser: M o h: 260  Kvkm: 

0,1384 km² 

Største 
lengde: 1.140 

Største 
bredde: 672m 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

2006: Naturkompetanse gjennomførte prøvefiske for å sjekke tilstanden før 
kommunes planlagte oppdemming for å øke drikkevannskapasiteten.  Det ble fisket 
med garn, type Jensens, fra 10 mm til 16 mm garn. Fangsten var større enn 
forventet. Det ble totalt fanget 174 abbor, 35 ørret og 38 karuss. Det mest 
overraskende var at vannet har ganske tett bestand med storvokst karuss, med 
gjennomsnittsvekt på 600 gram med flere individer opp mot 1 kg! Karussen spiser 
ikke bare plantekost, men også krepsdyr, insektslarver og lignende. Den er 
næringskonkurrent til ørreten, selv om karussen henter mer av føden sin i bløtbunn 
enn ørreten. Til tross for karussens størrelse og matbehov, antas allikevel abboren å 
være ørretens største konkurrent om maten i Buvannet. Abborbestanden ser ut til å 
være tett med småvokste individer. Ørretbestanden ser ut til å være middels tett 
med nokså småvokste individer. Bekkene rundt vannet ble også undersøkt med 
tanke på reproduksjon av ørret. Det ble fanget ørret i Gjermå og Spikertjernsbekken. 
Gjermåa fra utløpet av Buvann ser ut til å være det viktigste gyteområde for ørret, 
og det blir derfor viktig å sikre vandringsmuligheter for ørret ved bygging av ny 
demning.  
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Fiskearter:  Ørret: Stor bestand av Ørret. Noen større eksemplarer finnes. 

Abbor: Stor bestand av småvokst abbor.  

Karrus: Bestand av karrus. Krever spesielle fiskemetoder (moderne meite) 

Ørekyte: Ja 

Fiskeutsett: Sporadisk utsetting, da dette vannet har god reproduksjon. 

Familie/barne-
vennlig: 

Vannet er meget familievennlig. Kort å gå og fine steder å sitte ved Henivangen. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Buvannet starter ved elva inn ved: innos. Og ender ved utløpet: utos 

Har også en bekk av betydning i: Spikertjernsvika  

 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Mange fine muligheter for telt rundt vannet: 

Teltplass 1, Teltplass 2, Teltplass 3, Teltplass 4, Teltplass 5, Teltplass 6 

Hytter ved vannet: Ingen hytter ved vannet 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv: Flere arter av døgnfluer og vårfluer. Fjærmygg. 

Link til nærmeste 
parkering: 

P-plass Kokstadvangen utfartsparkering 

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Buvatn er lett tilgjengelig på sommer og vintertid. Følg Sti/vei/løype nord på 
parkering på Kokstadvangen. Etter ca 500m kommer du til Vannet og Henivangen.  

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Det er lov med kano, båt og bellybåt eller tilsvarende. 

Gode fiskeplasser: Fiskeplass 1, Fiskeplass 2, Fiskeplass 3, Fiskeplass 4, Fiskeplass 5, Fiskeplass 6 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Sommer: Mark, spinner, sluk og flue 

Vinter: Pimpel, Mormyska, Lokkemeite 

Gamle historier: Hvordan har karussen havnet i vannet, dette er jo ikke akkurat den mest vanlige 
fisken? I gamle dager var det eksempler på at folk hadde karuss i brønnene sine for 
at den skulle ta unna bunnvegetasjonen i brønnen. Det samme kan være 
bakgrunnen for at den har fått innpass i Buvannet. Vet du hvem som har satt ut 
karussen i Buvannet? 

Utført kultivering: Det har blitt fisket 2 år med ruser for å få ut små abbor før vannet ble demmet opp i 
2010: I 2009 ble det tatt ut 3.200 abbor og i 2010 1.500 abbor. 
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Og 3 nye år 2017-2019. Dette har så langt vært en suksess. Og snittet på abbor har 
gått opp fra 25gram i 2017 til 35gram i 2019.  

Statlig kalking. 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   

Kartutsnitt: 
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Dagrosputten 
 

Generelt om 
vannet: 

Lite skogtjern. Her har det ikke blitt tatt mye fisk. Spørsmålet er om det i det hele 
tatt fortsatt er liv i vannet? 

Kjente fangster: Abbor 80 gr Martin Oterholt (juni 08) 

Areal/størrelser: M o h: 306  Kvkm: 

0,004 km² 

Største 
lengde: 125 

Største 
bredde: 30 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ikke vært prøvefiske her 

Fiskearter:  Ørret: Ja (?) 

Abbor: Ja (?) 

Fiskeutsett: Sporadisk fiskeutsett 

Familie/barne-
vennlig: 

Selv om det er et myrtjern, er det lett å gå rundt det. 100m utenfor sti siste stykket. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Ingen bekker 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Nei 

Hytter ved vannet: Nei 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv: Fjærmygg/døgnfluer og vårfluer. 

Link til nærmeste 
parkering: 

Kokstadvangen utfartsparkering 

 
Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Følg sti til Spikertjernet. Ta sti på nordsiden av Spikertjertj. Følg denne fram til  
kommunegrense Nittedal, gå derfra 100m rett sør. 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke lov, men heller ikke behov 

Gode fiskeplasser: Grunnet størrelse ar alle plasser gode. Enkelt å kaste flue pga lite vegetasjon ved 
vannet. 
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Anbefalt 
fiskeredskap 

Sommer: Mark, sluk, spinner og flue 

Vinter: Pimpel, lokkemmeite og mormyska 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Dretnetjern 
 

Generelt om 
vannet: 

Dretnetjern er et lite tjern, men forholdsvis god dybde i deler av vannet. Ved 
ankomst, kommer man til en flott bålplass. For øvrig er det myr rundt det hele. Det 
er relativt dypt midt på rett ut for bålplassen.  

Kjente fangster: Ørret 850g Øyvind Braate (juli 2014) 

Ørret 500g Kristoffer Kirkeby (juni 2013) 

 

Abbor 240g Martin Oterholt (mars 2020) 

Areal/størrelser: M o h: 270  Kvkm: 

0,0154 km² 

Største 
lengde: 283m 

Største 
bredde: 100m 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ikke vært prøvefiske i dette vannet. 

Fiskearter:  Ørret og abbor 

Fiskeutsett: Det er årlig utsett av ørret. 

Familie/barne-
vennlig: 

Kan være et fint sted å dra med større barn. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Bekk inn og ut i sørenden, men tvilsomt om det gytes her. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Flere steder som bør være mulig å telte. Godt med hengekøyemuligheter 

Hytter ved vannet: Privat hytte på Nittedalsiden 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv:  

Link til nærmeste 
parkering: 

Kokstadvangen utfartsparkering 

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Følg skilting mot Spikertjernhytta fra Kokstadvangen. Ta av stien på myra ved 
høyspenten og følg høyspenten til venstre (i utydelig sti) ned til Spikertjern. Følg 
utydelig sti langs Spikertjernet og videre til Dretnetjern. Denne stien går stort sett i 
blaut myr og er samme trasé som skiløypa retning Nittedal.  
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Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke lov, men heller ikke behov 

Gode fiskeplasser: Generelt mange steder det er lett å komme til og kaste fra. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Sommer: Mark, spinner, sluk og flue 

Vinter: Pimpel, mormyska og lokkemeite 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Rusefiske 2020: Uttak av ca 400 abbor, totalt 14,8 kg, med snittstørrelse 37g. 

Statlig kalking. 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   

Kartutsnitt: 
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Gjermenningen (Gjerdrumsgjermenningen) 
  

Generelt om 
vannet: 

Gjermenningen er kanskje den fineste og best besøkte perlen blant vannene i 
Gjerdrumsmarka. Vannet er oppdemmet ettersom det fram til 2018 var del av 
drikkevannssystemet til kommunen (vannuttaket var i Buvatn). Venstre bredd er 
rimelig rettsnoret og ligger også temmelig nøyaktig i retningen sør-nord. Det er 
hugget til sti som gjør det mulig å gå rundt hele vannet. Vannet har nesten årlig 
vært brukt til den tradisjonelle sommerfiskekonkurransen i juni (16-18 timer). 
Vinnervekt har ligget rundt 4 kg de fleste av årene.  

Helt i nord – ut smalen i elva, går grensen mot Nannestad (Holter) 

Kjente fangster Ørret: 1250g Andreas Kastell (06-10) 

Ørret: 1090g Magnus Andresen (05-12) 

Ørret: 1030g Kirsti Eriksson (06-08) 

Ørret: 1020g Lars Halvorsen (05-12) 

Ørret: 1010g Kirsti Eriksson (06-08) 

Ørret: 1000g Martin Skuterud ((05-15) 

Ørret: 960g Martin Oterholt (06-19) 

Ørret: 950g Finn Willy Eriksson (06-08) 

Ørret: 920g Sebastian Thorvaldsen (06-09) 

Ørret: 920g Jens Merlid (06-08) 

Ørret: 900g Finn Willy Eriksson (06-12) 

Ørret: 890g Martin Oterholt (06-10) 

Ørret: 850g Kirsti Eriksson (06-12) 

Ørret: 850g Finn Willy Eriksson (06-08) 

Ørret: 840g Trym Rostad (06-08) 

Ørret: 820g Kjell Kjærstad (06-09) 

Ørret: 750g Finn Willy Eriksson (06-08) 

Ørret: 750g Terje Reinertsen (06-08) 

Ørret: 750g Finn Willy Eriksson (06-08) 

Ørret: 740g Kjell Kjærstad (06-09) 

Ørret: 730g Anders Skogheim (06-08) 
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Ørret: 720g Bendik Mollan (06-12) 

Ørret: 710g Øyvind Sveen (06-08) 

Ørret: 700g Trym Rostad (06-08) 

Ørret: 700g Jørgen Svenhammer (06-08) 

Ørret: 690g Terje Reinertsen (06-10) 

Ørret: 690g Terje Reinertsen (06-10) 

Ørret: 680g Martin Oterholt (06-10) 

Ørret: 670g Kristoffer Kirkeby (06-09) 

Ørret: 630g Kirsti Eriksson (06-08) 

Ørret: 630g Kirsti Eriksson (06-08) 

Ørret: 600g Trym Rostad (06-08) 

Ørret: 580g Martin Oterholt (06-12) 

Ørret: 550g Robert Hauge (06-13) 

 

Abbor: 650g Ole-Martin Braate (06-13) 

Abbor: 400g Finn Willy Eriksson (06-14) 

Abbor: 380g Finn Willy Eriksson (06-09) 

Abbor: 380g Iver Kronberg (06-20) 

Abbor: 370g Kristoffer Langerud (06-14) 

Abbor: 370g Carlos Braate (06-20) 

Abbor: 350g Rolf Kristian Fevik (06-09) 

Abbor: 330g Martin Oterholt (06-17) 

Abbor: 290g Bjørn Nyjordet (06-20) 

Abbor: 260g Erlend Østgaard (06-20) 

Abbor: 200g Rolf Kr Fevik (03-09) 

Areal/størrelser M o h: 284  Kvkm: 

0,1338 km² 

Største lengde: 
1020 m 

Største 
bredde: 290 

Største dybde: 
29m 

Prøvefiske-
rapporter 

2009: Bra bestand av abbor med fin fordeling på ulike årsklasser, noe som 
gjenspeiler seg i snittvekten på 142 gram, mye 2-300 grams.  Største abbor var 
325g og 10 år gammel. Det er et godt tegn at fisken blir 10 år, men tilgangen på 
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byttefisk kan være årsak til at fisken ikke er større. For det ble ikke fanget mye 
små-abbor. Ut fra skjellprøvene tyder det på at veksten går trått de første 5 
årene. Det handler om at de blir fiskespisende når de blir større, ca 120-140g 
(abbor på 7-8 år i Gjermenningen). Ut fra den tynne bestanden kan det tenkes at 
det ikke er mange gode gyteplasser eller at den større abboren holder 
bestanden av mindre fisk nede. Ørret: Bestanden av ørret ser derimot ut til være 
noe tett. Det burde vært ca 5 ørret på garna som ble satt, men vi fikk 34. K-
faktoren var 0,93. 

Fiskearter:  Ørret, abbor, ørekyte Bestand – se over. I tillegg er det ørekyte. Årlig settes det 
ut enkelte ruser for å holde bestanden nede. I tillegg ble det i 2020 påvist en 
meget tynn bestand av edelkreps. Et prosjekt for å styrke krepsebestanden 
starter opp i 2021. 

Fiskeutsett Det foretas årlig fiskeutsett 

Familie/barne-
vennlig: 

Lett adkomst sommer så lenge veien er åpen. En halvtimes skitur i skiløype på 
vinteren. Lett adkomst til vannet rundt hele vannet. Utfordrende å komme seg 
fram til vannet med rullestol. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter 

Elva Gjermåa har sitt utspring i Storøyungen i Holter, renner via 
Kirkebygjermenningen ut i Gjermenningen i nord. Det er usikkert om ørreten 
greier å forsere fra Gjermenningen og opp den første fossen. Elva renner videre 
fra sørenden av Gjermenningen til Buvatn 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Ved ankomst vannet (sørenden) ligger det en gapahuk. Det ligger også en 
gapahuk i sørøst (følg stiene til høyre innover). Mange gode teltplasser, særlig i 
terrenget i nærheten av de 2 gapahukene. 

Hytter ved vannet Ingen.  

Vannkvalitet/ 
vannprøver 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv  

Link til parkering P-plass Gjermenningen 

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Bruk av gulesider/googlemaps: Legg inn Gjerdrumsgjermenningen i 
veibeskrivelsen. Det er ca 6 km fra Ask sentrum til Kokstadvangen p-plass og 4 
km videre derfra til Gjermenningen p-plass. Derfra ca 350 m å gå på blåmerket 
sti til første gapahuk ved vannet. Fra 2017 ble bommen ved Kogstadvangen 
holdt åpen på sommerstid, etter teleløsningen. Adkomsten ble etter dette 
vesentlig enklere, og Gjermenningen har blitt enda mer brukt av publikum. Følg 
med på stengt bom her: https://www.romeriks-almenningene.no/).  På vinteren er 
vegen fra Kogstadvangen stengt, grunnet skiløyper.   

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Det er lov. 

Alubåten som ligger ved vannet, er GJFF sin og nyttes til kultivering. 
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Kart/nettkart Se www.norgeskart.no  

Gode fiskeplasser Gode muligheter rundt hele vannet. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Enkelte plasser er gode for å kaste flue. For øvrig tradisjonell redskap som 
mark/søkke, mark/dupp, spinner, 7-12 grams sluk som f eks Lilliauren/spesial. 

Gamle historier For å komme til Gjermenningen i «gamle dager», gikk man opp fra Trollsnes (ved 
Mikkelsbekken). Det har druknet folk i Dalsgruva, en fra Ask som hadde vært på 
fest. rett. Til høyre for Gjermenningen, før Løvstadtjennet. Prøvde å pumpe 
gruva tom for å redde han, men det begynte å rase.  

Andre tiltak Statlig kalking. 

Restaurering av Steinkistedammen: De første planene ble lagt frem i 1992, og 
siste hånd på verket ble lagt sommeren 1999. Arbeidet ble utført av medlemmer 
foreningen, i tillegg til noen få ildsjeler utenfor. Det var ikke få kilo stein som ble 
båret. Bevaring av kulturminner lot seg gjennomføre med små økonomiske 
midler.  

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   



   

19 
 

Kartutsnitt 
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Gjermåa 
 

Generelt om elva: Gjermåa er en elv på Romerike i Viken. Den er omkring 25 km lang. Elven kommer 
fra innsjøen Storøyungen (331 moh) i Romeriksåsen. Fra utløpet danner elven et 
stykke kommunegrensen mellom Nittedal og Nannestad, før den renner gjennom i 
de mindre innsjøene Kirkebygjermenningen (293 moh.), Gjerdrumsgjermenningen 
(290 moh) og Buvatn (260 moh) . Videre renner elven sørøstover før den svinger 
mot øst og kommer ut på det flate Romerike ved Grønlundfjellet. Den svinger så 
igjen mot sydøst og renner ut i Leira nordøst for Hekseberget (Skedsmo). Et lite 
stykke før utløpet danner den kommunegrensen mellom Gjerdrum og Sørum. 

Elva er ikke særlig stor, men har likevel hele 17 fiskearter, se nedenfor.  

Ved inngangen til marka, ligger bygdas badeplass, Lysdammen – som Gjermåa også 
renner gjennom. Her er det også ørret og eksotiske elveniøye. 

Elva nedenfor allmenningen er en viktig åre for biologisk mangfold i et ellers 
fragmentert landskap. Fylkesvei 120 går i bro over Gjermåa ved Kråkvål. 

Kjente fangster: Ørret 840g Ole-Martin Braate (april 2012) 

Ørret 700g Mads Oterholt (juni 2014) 

Ørret 680g Ove Lauten (mai 2020) 

Ørret 640g Trym Fagerheim (juli 2009) 

 

Abbor 591g Øyvind Braate (juni 2020) 

Abbor 495 Ole-Martin Braate (juni 2020) 

Abbor 490g Rolf Kr Fevik (juni 2020) 

Abbor 415g Ole-Martin Braate (juni 2014) 

Abbor 370g Andreas Braate (juni 2020) 

 

Gjedde 3400g Øyvind Braate (mai 2008) 

Gjedde 3100g Håkon Fevik (mai 2008) 

Gjedde 2440g Sigve Aamodt (april 2021) 

Areal/Lengde M o h: 331-
104 

 Kvkm: Lengde: 25 km Største 
bredde:  

Største dybde:  
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Prøvefiske-
rapporter: 

2006: Fra rapport etter prøvefiske i Buvatn: Gjermåa fra utløpet av Buvann ser ut til 
å være det viktigste gyteområde for ørret, og det blir derfor viktig å sikre 
vandringsmuligheter for ørret ved bygging av ny demning. 

Fiskearter:  Abbor, elveniøye (i Lysdammen), gjedde, gullbust, hork, laue, mort, steinsmett, 
vederbuk, ørekyt, ørret, karuss, brasme, flire, gjørs, lake og stam.  Det er registrert 
edelkreps nedenfor Gjermenningen. 

Fiskeutsett: Det settes ut ørret nedenfor Buvatn. For øvrig kan utsatt ørret vandre ut i elven fra 
vann med utsatt fisk. 

Familie/barne-
vennlig: 

Gjermåa ligger tett/ delvis tett til vei helt opp til Gjermenningen og har flere 
markerte stier til elven der det er fine muligheter for fiske eller turmuligheter. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Olstadbekken ovenfor Elvesvingen 

Mikkelsbekken nedenfor Åmotshagen 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Ingen gapahuker i direkte tilknytning til elva. 

Mange muligheter for teltplasser i Allmenninga. 

Hytter ved vannet: Det er ingen åpne hytter langs elva som drives av fiskeforeningen. 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv: Gjermåa har et bredt og innholdsrikt insektliv der landinnsekter og enkelte 
døgnfluer er representert. Fjærmygg, vårfluer, maur er også godt representert langs 
elven. 

Link til nærmeste 
parkering: 

Gule Sider® Kart 

Gule Sider® Kart 

Gule Sider® Kart 
Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Fjellvegen inn mot Gjerdrumsallmenningen (automatisk Bompassering), elven er i 
store deler langs vei, med noen sideveier som også kan benyttes til områder langs 
elven 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Gjermåa er delvis godt egnet til å benytte kano- men har strekninger med stryk, 
grunne partier og delvis strie partier som gjør at det er områder kano må bæres. En 
utfordrende og velkjent tur ved mye vann, er å kjøre til Holter, padle de 3 
Gjermenningene og videre helt ned til Buvatn og bli hentet på parkering 
Kogstadvangen. 
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Gode fiskeplasser: 

 

Strekke ved kokstadvangen er et veldig fint område for fluefiske( spesielt for de som 
liker snikfiske etter var ørret da mye av vibrasjonene i myr forplanter seg i vannet) 

Her er ørret overrepresentert. 

 

Markert område er lett tilgjengelig og er en veldig barnevennlig plass for fiske med 
mark og søkke etter abbor spesielt. 
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Parkering ved Kogstadvangen og el liten gåtur til markert området kommer man til 
en liten kulp og en perle langs elven. Her er det fine muligheter for markfiske etter 
stasjonær abbor og muligheter for spinnfiske etter ørret. 

Barnevennlig tur i en spennede del av elven . 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Haspelfiske med spinner, markfiske med dupp, fluefiske i enkelte deler av elven. 

Gamle historier: Flere av elvas fosser har tidligere drevet kverner, og elva har to små 
kraftstasjoner med effekt på 0,75 MW gjennom Gjermåa Elektrisitetsverk fra 
1911 og Kvernstufossen kraftverk fra 1997. 

Utført kultivering: 2010: Gyteplasser ble utbedret fra Myrgruvefossen og opp til Gjermenningen. 
Prosjektet krevd mange og tunge dugnadstimer, til sammen har 17 m³ gytegrus blitt 
fordelt på ulike plasser av denne strekningen.  

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Bilder av elva 
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Haugsputten 
 

Generelt om 
vannet: 

Bitte lite tjern nedenfor Mastutjern. 

Midt i vannet går det grense mot Nittedal kommune. 

Kjente fangster:  

Areal/størrelser: M o h: 325  Kvkm: 

0,0031 km² 

Største 
lengde: 117 

Største 
bredde: 100 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ingen 

Fiskearter:  Putten huser ørret og abbor 

Fiskeutsett: År om annet settes det ut ørret 

Familie/barne-
vennlig: 

Vanskelig for de minste barna å komme seg helt fram til vannet, pga hengemyr 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Det er bekk ut og inn, men tvilsomt om det gytes her. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Ingen 

Hytter ved vannet: Nei 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv:  

Link til nærmeste 
parkering: 

Bom Mastutjernsbakken: Dette er siste avkjøring (100m) før Kokstadvangen (stor p-
plass). 

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Vegen videre opp bakken er stengt med bom. Det er 2,5 km fram til vegen slutter. 
Men bommen åpnes i «tyttebærsesongen», se oppslag på https://www.romeriks-
almenningene.no/. Fiskegruppa har nøkkel til bom og kan låse seg inn ved ulike 
tiltak Videre: 500m på sti fram til Mastutjern. Stien starter ned til høyre, rett før 
ankomst snuplass. Stien er relativt lett å følge, selv om den ikke er spesielt tydelig, 
Vinter: Ved vintre med gode snøforhold, er det kjørt opp skiløype. Gå til sørenden av 
Mastutjern, hopp over bekken der og finn sti oppå høyden og rett ned sørover. 
Passerer sti som kommer på tvers før putten. 
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Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke lov, men heller ikke behov 

Gode fiskeplasser: Nordenden 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Mark og dupp 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking  

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   

Kartutsnitt: 
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Kirkebygjermenningen 
 

Generelt om 
vannet: 

Kirkebygjermenningen er et langstrakt og smalt vann som ligger vest for 
Gjerdrumsgjermenningen. Høye graner kranser rundt vannet, men det er allikevel 
ganske åpent, Vannet er stort sett omgitt av berg. 

Kirkeby er et grensevann der alt på vestsida tilhører Nittedal, østbredden sør for der 
Midtelva renner ut, er i Gjerdrum og østbredden nord for midttelva er Nannestad 
(Holter). Nord for Kirkeby ligger Smalgjermenningen i Nannestad (Holter). Disse 2 
vannene henger nesten sammen, kun et bitte lite fall der Gjermåa kommer inn i 
Kirkeby.  

Elva Gjermåa som har sitt utspring i Storøyungen i Holter, renner via Kirkeby og ned 
til Gjerdrumsgjermenningen. En utfordrende og velkjent tur ved mye vann, er å 
kjøre til Holter, padle de 3 Gjermenningene og videre helt ned til Buvatn og bli 
hentet på parkering Kokstadvangen. 

Kjente fangster:  

Areal/størrelser: M o h: 295  Kvkm: 

 

Største 
lengde: 1.435 

Største 
bredde: 230 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ikke vært prøvefiske her 

Fiskearter:  Vannet huser ørret, abbor og ørekyte. 

 

Fiskeutsett: Årlige fiskeutsett av 1-årig ørret. 

Familie/barne-
vennlig: 

Det er fint å gå langs det meste av vannet. Det er heller ikke altfor langt opp fra p-
plassen på Gjermenningen.  

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

I tilllegg til Gjermåa, renner det inn en bekk i sør. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Teltmuligheter rundt hele vannet. 

Hytter ved vannet: Det er en god del hytter på vestsiden av vannet. 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv:  

Link til parkering P-plass Gjermenningen 
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Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Bruk av gulesider/googlemaps: Legg inn Gjerdrumsgjermenningen i veibeskrivelsen. 
Det er ca 6 km fra Ask sentrum til Kokstadvangen p-plass og 4 km videre derfra til 
Gjermenningen p-plass. Derfra ca 350 m å gå på blåmerket sti til første gapahuk ved 
vannet. Fra 2017 ble bommen ved Kogstadvangen holdt åpen på sommerstid, etter 
teleløsningen. Adkomsten ble etter dette vesentlig enklere, og Gjermenningen har 
blitt enda mer brukt av publikum. Følg med på stengt bom her: https://www.romeriks-
almenningene.no/).  På vinteren er vegen fra Kogstadvangen stengt, grunnet 
skiløyper.   

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Det er lov 

Gode fiskeplasser: Stort sett rundt hele vannet 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Mark og dupp, spinner, sluk 

Gamle historier: Kirkebygjermenningens demning ble satt opp av Gjerdrum JFF i ca 1978. Ragnar 
Fevik var en av ildsjelene som bidro den gangen. Da demningen kollapset ca 2010-
tallet,  var igjen Fevik sentral i gjenoppbyggigngen. En stor gravemaskin kom seg 
hele veien inn, og i 2018 stod demningen klar igjen: Dugnad Kirkebygjermmeningen 

Utført kultivering: Statlig kalking 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Krustjern 
 

Generelt om 
vannet: 

Vannet er omgitt av myr, men det er greit å komme til flere steder. Ligger idyllisk til i 
et av allmenningens roligste områder. 

Kjente fangster: Abbor 100g Martin Oterholt (desember 2013) 

Areal/størrelser: M o h:  

272 

 Kvkm: 

0,0059 km² 

Største 
lengde: 70 

Største 
bredde: 30 

Største 
dybde:4-5m 

Prøvefiske-
rapporter: 

Ingen 

Fiskearter:  Ørret og abbor 

Fiskeutsett: Det ble satt ut ørret årlig frem til ca 2012. 

Familie/barne-
vennlig: 

Vannet egner seg nok ikke for de minste barna, da det kan være litt kronglete å 
komme seg inntil vannet pga blaut myr. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Det renner bekk fra Stråtjern via Krustjern og videre ut i Gjermåa ovenfor Buvatn. 
Bekken mellom Krustjern og Stråtjern ble rensket opp på midten av 90 tallet, og 
fisken har gytemuligheter her. Pga Stråtjernsdemningen skal det godt gjøres for 
fisken å komme seg opp til Stråtjern. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Det er fint å telte i skogen rundt vannet. 

Hytter ved vannet: Det er ingen hytter ved vannet. 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv:  

Link til nærmeste 
parkering: 

P-plass Myrgruvefossen 

P-plass Stormåsahytta 
Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Vannet ligger ca 300-400 meter øst for Årstadvangen. Det er greit å parkere langs 
Gjermenningsveien, krysse brua over ved Myrgruvefossen og følge stien til 
Årstadvangen. Herfra kan man følge stien videre mot Grøsåkervangen ca 200 meter 
og ta av til høyre der. 

Et alternativ er å ta seg inn den såkalte Nyveien på vestsida av Buvatn, til p-plass litt 
forbi Stormåsahytta. Fra P-plassen er det sti mot Stråtjern. Veien inn til p-plassen er 
imidlertid bommet store deler av året, men fint å sykle. Ta av stien til venstre på 
høyde med Krustjern. 
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Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke lov, men heller ikke behov 

Gode fiskeplasser: Rundt hele vannet. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Lett å kaste med flue. Spinner, sluk, mark. 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Bekkerensk ca 1995. Årlig fiskeutsett frem til ca 2012. 

Statlig kalking. 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Langvatn 
 

Generelt om 
vannet: 

Langstrakt og smalt vann, med et større basseng i sørenden av vannet. Vestbredden 
av vannet er preget av myr. Østbredden er bratt og har ikke mange fiskeplasser.  
Tidligere fisketomt. Men ble kalket ved en feil på 80 tallet. Da ble det bestemt at det 
også kunne settes fisk der. Fisken trivdes godt i vannet og vokste fort. Siden det ikke 
er gytebekk i vannet, er all fisk satt ut. C&R anbefales derfor hvis man ikke skal ha 
fisken til mat. Fisken man får over en viss størrelse, har et lett rosapreg i kjøttet. Så 
tjernet antas å ha krepsdyr som gir fargen til kjøttet. 

En flott fiskerunde på en søndag, er "6-vannsrunden": Langvatn, N og S Ryggevatn, 
Rundetjern, S og N Skutetj. Ca 8 km, kort gåing mellom hvert vann. Start med å gå 
ned Lalaåsen, en vill og god villmarksopplevelse. 

Kjente fangster: Ørret: 1130g Rune Hagerud (juni 2012) 

Ørret: 1 100g Rune Hagerud (2008) 

Ørret: 1090g Tom K Horvei (juli 2020) 

Ørret: 770g Martin Oterholt (mai 2016)  

Ørret: 580g Kristoffer Fladby (mai 2016)  

Ørret: 520g Rolf K Fevik (mai 2020) 

Areal/størrelser: M o h: 354  Kvkm:  

0,0136 km² 

Største 
lengde: 950m 

Største 
bredde: 75m 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ikke foretatt prøvefiske her. 

Fiskearter:  Dette er et rent ørretvann.  

Fiskeutsett: Det settes årlig ut fisk. Hovedsakelig 1-sommerig. Noen år 2-sommerige. 

Familie/barne-
vennlig: 

Middels barnevennlig. Det er mye myr, og vannet er brådypt. Middels gangavstand. 
Ca 20min. Noen fine steder å sitte. 

Bekker inn/ut - 
gyting: 

Det er en liten bekk ut av vannet i sør. Ikke gytebekk. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Ingen gapahuk. Teltplasser må man litt vekk fra myra langs vannet for å finne. 

Hytter ved vannet: Ingen hytter ved vannet. Men kun 10 min til Busterudvangen oppå høyden. 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  
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Insektsliv: Døgnfluer/Vårfluer/Fjærmygg 

Link til nærmeste 
parkering: 

Busterudvegen p-plass  

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Følg stien fra parkering til Busterudvangen. Gå stien videre vest fra Busterudvangen. 
Gangtid ca 20min 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke tillatt, men heller ikke behov 

Gode fiskeplasser: Langs hele kanten på vestsiden av vannet er det godt fiske og gode plasser å stå. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Flue, mark, sluk, spinner 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking. 

Fiskeutsett årlig 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Leira 
 

Generelt om elva: Leira starter ved Avalsjøen i Gran Kommune for så å gå igjennom Leirsjøen i Gran og 
Stråtjernet i Nannestad. De øvre delene har rent og pent vann. Når elva begynner i 
kulturlandskapet og ravinene, passer navnet på elva.  Leire. Er sånn sett en av de få 
elvene i Norge som renner med bunnen oppJ. Ender i Øyeren. I Gjerdrum starter 
Leira rett sør for Fossfossen og ender ved Sørumstangen. Info under gjelder for 
strekket i Gjerdrum. 108 moh til 104. 

Kjente fangster:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Det er ikke utført prøvefiske.  

Fiskearter:  I teorien kan alle fiskearter fra Øyeren gå opp elva. Kjente arter er abbirm gjedde, 
laue, mort, raufjøring (sørv), hork, flire og gjørs. 

Fiskeutsett: Nei 

Familie/barne-
vennlig: 

Mye vegetasjon og utfordrende med tanke på røtter og greiner i vannet. Leirete 
og bratt langs kantene en del steder. Utforsking fra kano er helt ypperlig for familier. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Gjermåa kommer inn i Leira ved Sørumstangen. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Mulig å finne steder. Men ikke tilrettelagt. 

Hytter ved vannet: Nei.  

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

Kakao 

Insektsliv: Fjærmygg/døgnfluer og vårfluer. 

Link til nærmeste 
parkering: 

Kløfta-brua (Tveiter bru)  

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Kort strekke ned til elva.  

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Kano fra Krokfoss er en fin tur. Familievennlig. Men noen tømmervaser her og der. 

Gode fiskeplasser: Hele elva 
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Anbefalt 
fiskeredskap 

Wobler, mark, sluk, jigg, agnfisk. 

Gamle historier: Elva gjennomskjærer leirlag i vestkanten av Romerikssletta og deler av elva er utsatt 
for leirras og leirfall. Dette medfører at elva avsetter store leirmasser i Øyeren og 
grunner denne opp. I november 1883 gikk Holumfallet og dette førte 1,3 mill. m³ 
leire ut i Leira ved Kråkfoss. Disse massene dannet en demning, og da denne brast 
flommet elva over sine bredder. Flommen tok bruer i område,t og fem personer 
omkom (kilde wikipedia). 

Tragisk drukningsulykke i 1945: https://www.gjerdrumhistorielag.no/wp-
content/uploads/Files/Artikler/Drukningsulykken_Leirelva.pdf  

Utført kultivering: Nei 

Fiskekort og priser Fiskekort selges ikke.  

Fiskeregler Ingen 

Kartutsnitt: Mellom Gjerdrum og Kløfta: 
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Mastutjern (Flabben)       
 

Generelt Mastutjenn rangeres av mange som den nest flotteste plassen i Gjerdrumsmarka (etter 
Gjermenningen). Det handler nok mest om hvordan vannet og naturen er, men også om 
fiskemulighetene. For dette er en perle litt utenfor allfarvei. M er Gjerdrums beste pilkevann 
etter abbor. Den store våte drømmen for fiskegruppa, er å lykkes med å gjøre M. til et godt 
røyevann. Utgangspunktet er der, for det er påvist røye i vannet. Det er 2 navn på tjernet, 
det andre er Flabben. Flabben – direkte oversatt betyr det ”en  kjeft”. Mens Mastu har noe 
med hus å gjøre, navnet på et hus. Navnet kom altså før de høye mastene i nærheten av 
vannet. Rett sør for M ligger lille Haugsputten som også har fisk. Grensa mellom Nittedal og 
Gjerdrum går midt i vannet. 

Kjente 
fangster 

Ørret: 900g Martin Oterholt (mai 2011) 

Ørret: 740g Fiskegruppa, prøvefiske (sept 2009) (7 år gammel) 

Ørret: 700g Liv Eskild (juli 2014) 

Ørret: 670g Kristoffer Fladby (juni 2016) 

Ørret: 530 Lukas Oterholt (juni 2016) 

Ørret: 530g Martin Oterholt (sept 2012) 

 

Abbor: 780g, fiskegruppa, prøvefiske (oktober 2009) (11 år) 

Abbor: 210g Martin Oterholt (mars 2013) 

Abbor: 200g Ragnar Fevik (mars 2020)  

 

Røye: 300g Rolf Kristian Fevik (2018) 

Røye: 272g Erik Vamsæter (mars 2007) 

Røye: 150g Fiskegruppa, prøvefiske (okt 2009) 

• Per Arne Tronrud har tatt opptil flere røyer. Rundt år 2000. 
Areal/større
lser 

M o h: 341 m Kvkm: 

0,0452 km² 

Største 
lengde: 481m 

Største 
bredde: 140 

Største dybde: 
17m 

Prøvefiske-
rapporter 

2009: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/23715011.PDF 

Prøvefisket viste at ørretbestanden er tynn, men trolig på et fornuftig nivå i forhold til 
vannets bæreevne. Kondisjonen på ørreten lå gjennomsnittlig på 1,07 og snittvekta i 
underkant av 400 gram. Dette må regnes som fin fisk med god kondisjon. For abboren 
derimot var det dårligere resultat, her var det mange små. Veksten stagnerer ved 20 cm 
lengde, og med en snittvekt på 55 gram må man kunne si at vannet huser for mye abbor. 
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Røye var dårlig representert med kun 2 individer, hvilket bekreftet forhåndsinntrykket. Det 
antas stor næringskonkurranse mellom abbor, ørret og røye. Etter dette er det gjennomført 
rusefiske i 2011. Flere pilkerunder i 2020 har vist at snittvekten er bedret, rundt 100 gram 
på disse rundene. 

Fiskearter:  Ørret, abbor, røye 

Fiskeutsett Det settes hvert år ut ørret i tjernet. De fleste av disse har vært ettåringer, noen toåringer 
og noen treåringer. Fram til begynnelsen på 2000-tallet ble det også satt ørret i 
Haugsputten, men ørreten greide seg ikke, antakeligvis pga for dårlig PH.  

Familie/bar
ne-vennlig: 

Utfordringen er at det er et godt stykke å gå opp grusveien fra bommen. Er man først ved 
vannet, er det drømmevann.  

Bekker 
inn/ut/gyte
muligheter 

Det er usikkert om det reproduseres ørret. Bekken (e) er av beskjeden størrelse, så hvis 
ørreten reproduserer så gjør den det muligens i vannet. Ut av Mastutjenns sørende renner 
en liten bekk som går videre til Haugsputten. Videre derfra går den til Nittedal. Det er såpass 
bratt og steinete i bekken at det er tvilsomt om ørreten gyter der, spesielt ikke fordi den 
stort sett har liten vannføring. Bekken ble steinlagt i gamle dager så man kunne komme seg 
videre retning Nittedal med slede. Man måtte ha en viss bredde, og det ble derfor lagt ut 
stein. I nordenden av Mastutjenn går det et myrsig ut i vannet, men her er det veldig 
myrete. 

Teltplasser/
gapahuk: 

I perioden 2017-2020 satte GJFF opp gapahuk ved vannet. I tillegg ble det anlagt benker og 
bålplass. På Nittedalsida er det også satt opp benker. Flere fine teltplasser rundt omkring 
gapahuken. Også mulig nede på myra, men ut mot vannkanten der det er tørrere. 

Hytter Det er to hytter ved vannet. En av disse har brygger og båt. 

Vann-
kvalitet/ 
vann-prøver 

Vannet har over år hatt mer enn 6 i PH – en god indikator på god vannkvalitet og gir et godt 
utgangspunkt for å motstå sur nedbør (buffer). 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx 

Insekter Ørreten oppnår rødfarge i buken, hvilket tyder på tilgang på små planktonkrepsdyr.  For 
øvrig god tilgang på insekter, ulik fjærmygg, stor og liten myrdøgnsflue (ephemera vulgata, 
leptophlebia vespertina, lephtophlebia marginata). Klekkingene skjer stort sett i mai og juni. 
Utover sommeren er det mye vårfluer og landinsekter (maur, biller osv). Høst: Fjærmygg og 
stankelbein, etermaur (sporadiske vårflueklekkinger helt ut i oktober). 

Link til 
nærmeste 
parkering: 

Bom Mastutjernsbakken: Dette er siste avkjøring (100m) før Kokstadvangen (stor p-plass). 

Adkomst fra 
parkering til 
vannet 

Vegen videre opp bakken er stengt med bom. Det er 2,5 km fram til vegen slutter. Men 
bommen åpnes i «tyttebærsesongen», se oppslag på https://www.romeriks-
almenningene.no/. Fiskegruppa har nøkkel til bom og kan låse seg inn ved ulike tiltak 
Videre: 500m på sti fram til vannet. Stien starter ned til høyre, rett før ankomst snuplass. 
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Stien er relativt lett å følge, selv om den ikke er spesielt tydelig, Vinter: Ved vintre med gode 
snøforhold, er det kjørt opp skiløype.  

Bruk av 
kano/båt/ 
belly: 

Ikke lov. 

Gode fiske-
plasser 

Vinter: Generelt er det mulig å få fisk nær sagt hvor som helst i nærheten av land. Det er 
også en fin grunne midt på hvis man ser på skrå over mot bålplassen på andre siden.  
Sommer: Det er gode fiskemuligheter omtrent hvor som helst, men tett 
vegetasjon/fjellskrenter/myrsig, gjør adkomsten utfordrende i den nordlige delen.  

Anbefalt 
fiske-
redskap 

Vinter: Liten myshka i gull/rød eller svart. Lokkemeitepilk. 

Sommer: Ørreten biter godt på 7 grams Lillauren el tilsv. Godt harvevann, gode muligheter 
med mark. På myrene i hver ende av vannet, er det også gode muligheter med fluestang.  

Gamle 
historier 

På sent 1800 og tidlig 1900-tall var det mye gruvedrift i området, og det oppstod 
ferdselsårer der malm ble fraktet. Det gikk flere veger over til Nittedal. Folk bodde 
midlertidig oppe i åsen for å hogge tømmer. Mange av historiene fra området går i forhold 
til gruvedrift, seterdrift og hogst. Det ble fisket ganske hardt, for fisken var matauk for 
mange av skogskara. 

Etter gruvedrifta, var det omtrent ikke et tre igjen – alt var hogd. I den siste bygdeboka står 
det mye om allmenningen, gruver og utsetting av fisk.  

Jaktgrensa mellom ”Nittdøler” og ”Gjælumsokninger” gikk her ved M. Enkelte ganger ble 
det konflikter med Nittdølen. Det ryktes at de ved ett tilfelle skøyt etter hverandre. 

Røya er nok satt ut for meget lenge siden. I Aschehougs store fiskebok står det noe om 
”innvandring” av fisk i Norge, likeså i ørretboka til Sømme.  

På 1920-tallet ble det stilet et brev til herredsstyret i Gjerdrum fra sportsfiskere vedr et 
ønske om utsetting av abbor og gjedde. Seinere på 20-tallet ble det satt ut meget store 
mengder røye. Kanskje ble noe av dette satt i Mastutjenn og Haugsputten og var grunnlaget 
for den bestanden som finnes her i dag (?) 

Under krigen ble det fisket mye rundt omkring i Romeriksåsen. Det kom folk fra Oslo for å 
fiske med garn overalt.  

Sur nedbør: Desto høyere vannene lå, desto surere ble vanna i Romeriksåsen på 60-80-
tallet. Mastutjenn ligger høyt til Gjerdrum å være, og det fantes omtrent ikke fisk igjen da 
vannene var på det sureste. Kanskje greide røya seg fordi den stod dypt (?) Det er sett 
stimfisk med ekkolodd i 2011 på de største dypene, ca 17m.  

En annen teori går på at røya fulgte med fra settefiskanlegget på Bjørkelangen i en tidlig 
fase, blant ørreten som egentlig skulle være i utsettene. 

Utført 
kultivering 

Regelmessig kalking over mange år. 2018: Kalkingene reduseres 
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2011: Vannet ble rusefisket for abbor. 712 abbor og mye rogn ble tatt ut (se link til rapport 
ovenfor). 

Fiskekort og 
priser 

VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   

Kart http://www.norgeskart.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2 
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Bilder 
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Mårratjern 
 

Generelt om 
vannet: 

Lite skogs/myr tjern. Ingen gytebekk så all fisk man får i vannet er satt ut. Fisk som 
ikke er skadet og ikke skal tas med hjem er ønskelig at man utøver C&R. Siden 
vannet er lite blir det også satt sparsommelig med fisk 

Kjente fangster: Ørret 750g Kristoffer Kirkeby (juni 2014) 

Ørret 410g Martin Oterholt (juni 2020) 

Areal/størrelser: M o h: 312  Kvkm: 
0,0023 km² 

Største 
lengde: 80 

Største 
bredde: 39 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ikke utført prøvefiske her 

Fiskearter:  Kun Ørret 

Fiskeutsett: Årlige utsett.  

Familie/barne-
vennlig: 

Middels barnevennlig. Dette er et veldig lite vann, det er viktig å være stille. Perfekt 
vann for en kveldstur alene. 

Bekker 
inn/ut/gyting 

Siger en liten bekk inn i nord. Ikke gytebekk 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Fint område på sørøst siden for å sette opp telt. 

Hytter ved vannet: Ingen 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv: Døgnfluer, vårfluer og fjærmygg 

Link til nærmeste 
parkering: 

P-plass på flata, med utsikt over Buvatn  

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Flere måter å gå til Mårratjern.  
1. Parker ved parkerings link. Gå rett vest (ikke stig) til du treffer sti som også er 
skiløype ("Nordrunden"). Følg denne nord til du treffer vannet. 
2. Eller følg sti/skiløype fra Klopp der skiløypa passerer Gjermenningsvegen  Følg 
sti/skiløypa til du treffer vannet. 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke lov, men heller ikke behov. 
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Gode fiskeplasser: Sørøst siden av vannet har den fineste sitteplassen. Siden vannet er så lite når man 
nesten hele vannet med en god slukstang. Nordsiden av vannet har tett vegetasjon. 
Sørvest er det grunt og mye myr.  

Anbefalt 
fiskeredskap 

Mark, flue, spinner 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking 

 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   

Kartutsnitt: 
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Rundetjern 
 

Generelt om 
vannet: 

Rundetjern er et myrvann som ligger øst for Skutetjerna og Nordre Ryggevann. Det 
settes årlig ut ørret i vannet. Siden dette er et myrvann så er det deler rundt vannet 
som har overheng av myr som er lett å gå igjennom med beina, men det er lagt ut 
planker slik at man kan gå ut til vannet. 

En flott fiskerunde på en søndag, er "6-vannsrunden": Langvatn, N og S Ryggevatn, 
Rundetjern, S og N Skutetj. Ca 8 km, kort gåing mellom hvert vann. Start med å gå 
ned Lalaåsen, en vill og god villmarksopplevelse. 

Den sørlige 1/3 av tjernet, ligger i Nittedal kommune. 

Kjente fangster: Ørret 1040g Mathilde Andersen (mai 2020) 

Ørret 880g Mads Oterholt (mai 2008) 

Ørret 590g Lasse Gundal (mai 2016) 

Ørret 550g Martin Oterholt (juli 2013) 

Ørret 530g Sigve Aamodt (juni 2016) 

Areal/størrelser: M o h: 328  Kvkm: 

0,0099 km² 

Største 
lengde: 145 

Største 
bredde: 85 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Det har ikke vært prøvefiske i dette vannet. 

Fiskearter:  Ørret 

Fiskeutsett: Det settes årlig ut ørret i Rundetjern 

Familie/barne-
vennlig: 

Vannet ligger ca 2 kilometer fra vei, og det er mulig å benytte sti for å komme til 
vannet. Rundetjern er et fint familievann med bålplass, gapahuk, flott natur og enkel 
adkomst til vannet overalt. De minste barna må i følge med voksne, da det er 
hengemyr rundt det hele. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Ingen tilknyttede bekker. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Det er fin gapahuk med bålplass. Huken har plankegulv over det hele. Det er fint å 
sette opp telt i tilknytning til gapahuken. 

Hytter ved vannet: Nei 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  
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Insektsliv: Klassiske myrdøgnfluer, mygg/fjærmygg og maur er de artene som er mest utbrett 
ved dette vannet. 

Link til nærmeste 
parkering: 

Gule Sider® Kart 

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Det er flere muligheter fra p-plassen i enden av Busterudveien:  
1. Den safeste er rødmerket sti/skiløype, rett vest (oppover) ca 300m, følg skilt til 
venstre mor Ringdalskoia. Følg stien imellom Nordre og Søndre Skutetjern og videre 
langs Søndre til Rundtjern. Stien er imidlertid ganske bløt og er også en omvei. 2. 
Blåmerket, men den tar deg ikke helt fram til vannet. 3. Det finnes også raskere 
stier, inn den såkalte "indrefileten" (sykkeltrasé), men utfordrende å beskrive 
skriftlig. 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Det er ikke lov å benytte kano/ bellyboat i dette vannet 

Gode fiskeplasser: På markert område er det lagt ut forsterkning på myra slik at man kan komme helt 
ut til vannkanten, dette er områder som man kan benyttes til å dekke store deler av 
vannet med fiskestangen. 

 

Det markerte området nedenfor, er beste plassen for fluefiske, med mulighet for 
god baksleng her. Det kreves at man har skotøy som tåler å bli vått, da det er mye 
myr her. Fisken står ofte langs myrbankene så man må gå forsiktig for å overliste 
den. 
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Anbefalt 
fiskeredskap 

Anbefalte fiskeredskaper på Rundetjern er: Mark og dupp, spinner og sluk (gjerne 
med kobberfarge), fluefiske (maur, mygg, stankelbein) 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Ryggevatn, Nordre 
 

Generelt om 
vannet: 

Nordre Ryggevatn er nok det mest avsidesliggende vannet vi har. Naturen er flott og 
litt vill, med høye åser rundt vannet. Turen over Lalaåsen er nok den kjappeste veien 
og også den fineste.  

Vannet er grensevann med Nittedal, og nordenden og noe av østbredden ligger i 
Gjerdrum, ca 2/5-deler. 

I 2021 er det krise for Søndre og Nordre Ryggevatn, i det NRV har fått godkjent 
riving av demningen, hvilket vil fjerne den nordlige delen av vannet. GJFF og RFA 
(Romeriksåsens fiskeadministrasjon) har engasjert seg i kampen for å bevare 
demningen og Nordre Ryggevatn som en fiskeperle sammen med ca 15 
lag/foreninger samt politiske partier i Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum.  

En flott fiskerunde på en søndag, er "6-vannsrunden": Langvatn, N og S Ryggevatn, 
Rundetjern, S og N Skutetj. Ca 8 km, kort gåing mellom hvert vann. Start med å gå 
ned Lalaåsen, en vill og god villmarksopplevelse. 

Kjente fangster: Ørret 1800g Rolf Kristian Fevik (1995) 

Ørret 645g Espen Østgaard (juni 2020) 

Ørret 520g Øyvind Braate (juni 2020) 

 

Areal/størrelser: M o h: 302  Kvkm: 

0,1475 km² 

Største 
lengde: 1110 

Største 
bredde: 265 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ingen 

Fiskearter:  Det er ørret og abbor i vannet. Vannet er muligens det vannet i Gjerdrum der 
ørreten reproduserer best. Den er ikke lett å ta, men kan vokse seg stor.  

Fiskeutsett: Det settes årlig ut 1-årig ørret i vannet. 

Familie/barne-
vennlig: 

Det er et godt stykke å gå. Mange plasser er det også temmelig bratt ned mot 
vannet. Helt i nordenden er det hengemyr. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Ved utløpet i sørenden er det en høy demning, så her er det ikke gytemuligheter. 
Det renner 4 mindre bekker inn i vannet, men gytemulighetene her er ukjent. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

I østvika midt på, er det fin teltplass, se kartutsnittet (markert med en T for 
teltplass). 



   

59 
 

Hytter ved vannet: Det er satt opp en koie tilknyttet demningen i sør. 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv:  

Link til nærmeste 
parkering: 

Busterudvegen p-plass 

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Raskeste vei er over Lalaåsen, med ankomst østbredden midt på: 
https://www.facebook.com/groups/gjerdrumfolk/permalink/1455874797947931  
En mer kjent vei, er å gå over Busterudvangen, forbi Langvatnet og videre på sti 
parallelt med vestbredden. Ta av mot øst når sti blir til traktorvei, 50m etter 
bekkepasseringen. Ankommer da vestbredden midt på. 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Fiske fra båt, kano, bellybåt eller flytering er tillatt. 

Gode fiskeplasser: Store muligheter rundt hele vannet. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Mark, spinner og sluk. Fint å kaste med flue på myra i nordenden, der bakslengen 
ikke vil være en utfordring. 

Gamle historier: Musehogget er en tidligere milorghytte sør i Gjerdrum kommune. I dag er bare 
konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake. Hytta lå 
utilgjengelig til på myra øst for Lalaåsen og øst for Nordre Ryggevann, rett sør for 
utfartsstedet Busterudvangen. Her kunne en føle seg rimelig trygg for at tyske 
soldater ikke skulle finne fram. Det er kjent at flere i Milorg benyttet seg av hytta, 
men ingen navn er kommet fram. 
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Musehogget_i_Romeriks%C3%A5sene  

Utført kultivering: Statlig kalking. 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Ryggevatn, Søndre 
 

Generelt Søndre Ryggevtn ligger innunder Gjerdrum JFFs forvaltningsområde, selv om hele 
tjernet ligger i Nittedal. Vannet er jevnt 2-5 meter dypt over nesten det hele. 

I 2021 er det krise for Søndre og Nordre Ryggevatn, i det NRV har fått godkjent 
riving av demningen, hvilket vil mer eller mindre fjerne hele Søndre-vannet fra 
kartet og etterlate et stort gjørmekrater. GJFF og RFA (Romeriksåsens 
fiskeadministrasjon) har engasjert seg i kampen for å bevare vannene sammen med 
ca 15 lag/foreninger samt politiske partier i Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum.  

En flott fiskerunde på en søndag, er "6-vannsrunden": Langvatn, N og S Ryggevatn, 
Rundetjern, S og N Skutetj. Ca 8 km, kort gåing mellom hvert vann. Start med å gå 
ned Lalaåsen, en vill og god villmarksopplevelse. 

Kjente fangster Abbor 140g Martin Oterholt (september 2018) 

 

Areal/størrelser M o h: 275 Kvkm: 

0,0567 km² 

Største 
lengde: 740 

Største 
bredde: 192 

Største dybde: 

Prøvefiske-
rapporter 

Fikk bra med abbor der i en garnserie ca 2010, og ganske fint snitt til «Gjerdrum» å 
være. 

Fiskearter Ørret og abbor. Litt i strid med prøvefiskerapporten, virker det som fisket ikke er all 
verden i vannet. 

Fiskeutsett Tidligere år ble det satt ut noe ørret, men ikke de siste åra.  

Familie/barne-
vennlig: 

Det er et stykke å gå fra Gjerdrumssida (lettere adkomst fra Nittedal). Sti rett inntil 
østbredden hele veien, her er det lett adkomst for fisking. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter 

3 bekker renner inn i vannet i nord, men disse er ikke spesielt store, og det antas at 
det ikke gytes her. I sør er det flere fangdammer og en litt større demning og ett 
utløp. Det er heller ikke gytemuligheter her. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Fin teltplass der det er markert en T på kartutsnittet. 

Ingen gapahuker. 

Hytter Ingen 

Vannkvalitet/ 
vannprøver 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx 

Insekter  
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Link til nærmeste 
parkering: 

Busterudvegen p-plass 

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Raskeste vei (fra Gjerdrum) er over Lalaåsen, med sti forbi Nordre Ryggevatn og 
med ankomst i nord, med sti videre på østbredden: 
https://www.facebook.com/groups/gjerdrumfolk/permalink/1455874797947931  

Gode fiskeplasser Der bekkene renner ut i nord. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Mark, spinner, sluk. Ikke mange plassene det er enkelt med flue. 

Gamle historier  

Annen kultivering Statlig kalking. 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kart/nettkart 
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Nordre Skutetjern 
 

Vann: Nordre Skutetjern 

Generelt om 
vannet: 

Lite myrtjern. Moderat med ørret. Kondisjonen på fisken er bra. Rolig farge på 
kjøttet. 

En flott fiskerunde på en søndag, er "6-vannsrunden": Langvatn, N og S Ryggevatn, 
Rundetjern, S og N Skutetj. Ca 8 km, kort gåing mellom hvert vann. Start med å gå 
ned Lalaåsen, en vill og god villmarksopplevelse. 

Kjente fangster:  

Areal/størrelser: M o h: 325,4 Kvkm: 

0,0027 km² 

Største 
lengde: 80m 

Største 
bredde: 50m 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ikke vært prøvefiske her 

Fiskearter:  Ørret 

Fiskeutsett: Årlig fiskeutsett 

Familie/barne-
vennlig: 

Greit vann for barnefamilier, men et stykke å gå. Litt myrete rundt, god plass på 
vestsiden  

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Går en bekk imellom N og S Skutetjern. Lite trolig gyting her 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Ingen gapahuk. Myr rundt hele vannet og lite egnet for telt i umiddelbar nærhet. 

Hytter ved vannet: Nei 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektliv:  

Link til nærmeste 
parkering: 

P-plass Busterudvegen 

 
Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Det er flere muligheter fra enden av Busterudveien. 1. Den safeste er rødmerket 
sti/skiløype, rett vest (oppover) ca 300m, følg skilt til venstre mot Ringdalskoia. Følg 
stien ned til imellom Nordre og Søndre Skutetjern og ta til venstre inn de siste 50m 
til tjernet. Stien er imidlertid ganske bløt og er også en omvei. 2. Blåmerket, men 
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den tar deg ikke helt fram til tjernet. 3. Det finnes også raskere stier, inn den såkalte 
"indrefileten" (sykkeltrasé), men utfordrende å beskrive skriftlig. 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke lov  

Gode fiskeplasser: Best på vestsiden. Fjell på østsiden. Myrete i nordenden  

Anbefalt 
fiskeredskap 

Fine muligheter for flue. Mark, spinner og sluk. 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking  

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   

Kartutsnitt: 60.048999,10.964875 
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Søndre Skutetjern 
 

Generelt om 
vannet: 

Mye abbor som er liten. Årlig utsett av ørret, noe tynn grunnet konkurranse med 
abboren.  

En flott fiskerunde på en søndag, er "6-vannsrunden": Langvatn, N og S Ryggevatn, 
Rundetjern, S og N Skutetj. Ca 8 km, kort gåing mellom hvert vann. Start med å gå 
ned Lalaåsen, en vill og god villmarksopplevelse. 

Grensen mot Nittedal kommune går ved bekkeutløpet i sørenden av tjernet. 

Kjente fangster:  

Areal/størrelser: M o h: 316,9 Kvkm: 

0,0031 km² 

Største 
lengde: 150m 

Største 
bredde: 35m 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ikke vært prøvefiske her 

Fiskearter:  Ørret og Abbor  

Fiskeutsett: Årlig utsett av ørret 

Familie/barne-
vennlig: 

Greit vann for barnefamilier, men et stykke å gå. Litt myrete en del plasser   

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Går en bekk imellom S og N Skutetjern. Lite trolig gyting her  

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Ingen gapahuk. Muligheter for telt litt fra vannet. Litt myrete helt inntil   

Hytter ved vannet: Nei 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektliv:  

Link til nærmeste 
parkering: 

P-plass Busterudvegen 

 
Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Det er flere muligheter fra enden av Busterudveien. 1. Den safeste er rødmerket 
sti/skiløype, rett vest (oppover) ca 300m, følg skilt til venstre mot Ringdalskoia. Følg 
stien imellom Nordre og Søndre Skutetjern. Stien er imidlertid ganske bløt og er 
også en omvei. 2. Blåmerket, men den tar deg ikke helt fram til vannet. 3. Det finnes 
også raskere stier, inn den såkalte "indrefileten" (sykkeltrasé), men utfordrende å 
beskrive skriftlig. 
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Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke lov, men heller ikke behov. 

Gode fiskeplasser: Gode muligheter rundt hele vannet. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Fine muligheter for flue. Mark, spinner, sluk. 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking  

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Spikertjern 
 

Generelt om 
vannet: 

Vannet ligger lett tilgjengelig ved Spikertjernhytta. Vannet har myr rundt hele og er 
relativt dypt i den store lagunen.   

Kjente fangster:  

Areal/størrelser: M o h: 270  Kvkm: 

0,0079 km² 

Største 
lengde: 200m 

Største 
bredde: 100m 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Det har ikke vært prøvefiske her 

Fiskearter:  Vannet har kun ørret 

 

Fiskeutsett: Det settes ut ørret hvert år 

Familie/barne-
vennlig: 

Lett adkomst for barn med fine stier, men ikke rullestol og barnevognvennlig. 

Flere benker ved vannet. Se også https://ut.no/hytte/10787/spikertjernhytta  

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Spikertjernsbekken renner ned i vestvika i Buvatn. Det er tvilsomt om det gytes med 
utgangspunkt Spikertjern, men nedved Buvatn er det påvist gyting gjennom 
prøvefiske i 2006. Dette er yngel kun Buvatn nyter godt av. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Telt er ikke mulig rett ved vannet, men i skogen i nærheten eller oppe ved hytta er 
det muligheter. 

Hytter ved vannet: DNT Spikertjernhytta ligger rett ovenfor vannet. Hytta har 4 sengeplasser og låses 
med DNT standard nøkkel. 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektliv:  

Link til nærmeste 
parkering: 

Parkering på Kokstadvangen utfartsparkering 

Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Følg skilting nordvestover til Spikertjernhytta. Ca 1km å gå på merket sti. 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Ikke lov, men heller ikke behov ettersom vannet er lite. 
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Gode fiskeplasser: I sørvestre hjørnet, er vannet vanskelig tilgjengelig i bløtmyra. Ellers er det lett 
adkomst og muligheter overalt. Grunnet lite vegetasjon, er det gode muligheter 
med flue. Generelt vakes det mye, men fisken er noe utfordrende å få til å bite. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Flue og for øvrig det tradisjonelle. 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking. 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Stråsjøen 
 

Generelt om 
vannet: 

Vannet ligger i Gjerimåsan naturreservat. Og størstedelen ligger i Gjerdrum.  
Demmet opp i sørenden. Demningen røyk i 2016. Vannstanden ligger under 
opprinnelig vannstand med ca 1meter. Det er lagt planer for restaurering av denne. 
Før demningen brast, var vannet regnet som Gjerdrums beste abborvann, og 
foreningens årlige isfiskemesterskap, ble gjennomført her 4 år, i perioden 2014-
2017. Fangsten droppet voldsomt siste året, etter at demningen brast. Resultater: 

 2014 2015 2016 2017 

Antall deltagere 34 14 21 30 

Antall som fikk fisk 22 12 16 16 

Antall kg fisk 14 000 8 600 14 700 4 100 

Antall kg på vinner 2 950 2 152 5 300 1 141 

Vinner Martin 
Oterholt 

Kristoffer 
Fladby 

Frank 
Hønsen 

Anders 
Vamsæter 

Det er en del flytemyr som endrer fiskeplasser og utseende i tjernet. Nordligste 
delen av vannet, ca 1/5 ligger i Nannestad (Holter). Mye av denne delen ser ut som 
vann på kartet, men er i praksis ikke fiskbar selv ved maksimal vannstand, fremstår 
mer som sump.  

Kjente fangster: Ørret: 170g Erik Vamsæter (februar 2014) 

Abbor: 150g Lukas Oterholt (februar 2015) 

Areal/størrelser: M o h: 284  Kvkm: 

0,0991 km² 

Største 
lengde: 700 

Største 
bredde: 500 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

2010-sept: 7 garn, nordisk bunngarn: Det ble kun fanget 1 liten ørret med middels k-
faktor, og bestanden blir å regne som tynn.  Preget av en tett bestand av abbor med 
én sterk årsklasse. Tidlig kjønnsmodning på abboren samt nokså høy alder på små 
abbor viser en tidlig stagnasjon i veksten. Alt tyder på en overtett bestand av abbor, 
selv om antallet i prøvefiskefangsten ikke var spesielt høy. 

Fiskearter:  Ørret: Ja. Grei bestand grunnet utsett 

Ørekyte: Ja. Ukjent omfang 

Abbor: Ja. Grei bestand med brukbar snittstørrelse 

Fiskeutsett: Årlig utsett av ørret 
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Familie/barne-
vennlig: 

Vannet er familievennlig. Det er et stykke å gå. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

Bekk ut i sør som renner ned mot Krustjern. Ørreten greier ikke å forsere demningen 
opp til vannet. Tre bekker renner inn nord/nordøst/øst, men av moderat størrelse. 
Ikke gyting i disse bekkene.  

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Gapahuk på sørøstsiden av vannet 

Mange muligheter for teltplasser. 

Hytter ved vannet: Nei 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv: Dominerende næringsdyr ørret: Maur og Snegler 

Dominerende næringsdyr i mage abbor: Zooplankton og libeller  

Link til nærmeste 
parkering: 

P-plass Myrgruvefossen 

P-plass Stormåsahytta 
Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Vannet ligger ca 6-700 meter øst for Årstadvangen. Det er greit å parkere ved liten 
p-plass på Gjermenningsveien-Myrgruvefossen, krysse brua over ved 
Myrgruvefossen og følge stien til Årstadvangen. Herfra kan man følge stien videre 
mot Grøsåkervangen ca 500 meter og ta av til høyre der. 

Et alternativ er å ta seg inn den såkalte Nyveien på vestsida av Buvatn, til p-plass litt 
forbi Stormåsahytta. Fra P-plassen er det sti mot Stråtjern. Veien inn til p-plassen er 
imidlertid bommet store deler av året, men fint å sykle. 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Det er lov å fiske fra bellyboat eller flytering.  

Gode fiskeplasser: Fiskeplass sommer 1 

Fiskeplass sommer 2 

Fiskeplass vinter 

Fiskeplass vinter 2 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Sommer: Mark, Sluk, Spinner, Jigg og flue 

Vinter: Pimpel, Lokkemmeite og mormyska  

 

Gamle historier: Under befaring av demningen vinter 2021, greide Harald T Rice kunststykket å falle 
gjennom isen i norden hele 3 ganger, litt mer av kroppen var under vann for hver 
gang, men eneste ulempe var våte klær. 
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Utført kultivering: Statlig kalking. 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   

Kartutsnitt: 
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Svarttjern 
 

Generelt om 
vannet: 

Et vann som ligger litt gjemt og kanskje et av vannene som er minst besøkt i 
Gjerdrum. Det er ganske så bratt rundt det meste av vannet. En liten gjemt perle her 
altså. 

Kommunegrense mellom Nittedal og Gjerdrum i midten av vannet. 

Kjente fangster: Ørret: 700g Martin Oterholt (oktober 2017) 

Abbor: 170g Martin Oterholt (desember 2016) 

 

Areal/størrelser: M o h: 298  Kvkm: 

0,0164 km² 

Største 
lengde: 525 

Største 
bredde: 200 

Største dybde:  

Prøvefiske-
rapporter: 

Ikke vært prøvefiske her. 

Fiskearter:  Vannet har både ørret og abbor.  Ørreten man får er satt ut. Så liten fisk man ikke 
skal spise eller er uskadet, er det ønskelig at man utfører C&R 

Abboren gyter selv i vannet og er ganske liten. Alle abborer under 100gram 
anbefales å tas opp. Større abbor er viktig for vannets balanse og spiser andre 
mindre fisk så utfør gjerne C&R på disse hvis de er uskadet og du ikke vil spise den. 

Fiskeutsett: Årlig fiskeutsett. 1 og 2 sommerige. 

Familie/barne-
vennlig: 

Middels familievennlig. Det er et stykke å gå. Og ikke hele veien på god sti. Det er 
også bratt rundt vannet. Fin bålplass på østsiden, midt på. 

Bekker 
inn/ut/gytemulighe
ter: 

4 små bekker renner inn i vannet øst, vest og nord. Mulig at bekken i øst kan ha nok 
vann på høst til gyting, men har nok for lite vann under vinteren. 

En bekk renner ut i sørvest enden. 

Teltplasser/ 

gapahuk: 

Helt klart mulig å finne en plass som er rett nok og stor nok, ved bålplassen. 

På østsiden er det bålplass der det er åpent og fint å sitte. 

Hytter ved vannet: Ingen 

Vannkvalitet/ 
vannprøver: 

http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx  

Insektsliv: Døgnfluer, vårfluer og fjærmygg 

Link til nærmeste 
parkering: 

P-plass på flata, med utsikt over Buvatn 
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Adkomst fra 
parkering til vannet: 

Flere måter å gå til Svarttjern. 1. Parker ved parkeringslink. Gå rett vest (ikke stig) til 
du treffer skiløype ("Nordrunden"). Følg denne rundt mårratjern, over en stor myr – 
opp på en høyde, ned gjennom skogen og til en ny stor myr ved høyspentlinje. Gå til 
venstre her og finn blåmerket og kvistet utydelig sti, ned til østbredden av vannet. 
Alternativ 2: Følg skiløype fra klopp. Følg skiløypa oppover. Følg anvisning over. 

Bruk av 
kano/båt/belly: 

Det er lov å fiske fra bellyboat eller flytering. 

Gode fiskeplasser: Det er mulig å fiske rundt hele vannet. Men det er bratt og vanskelig på vestsiden. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Mark, sluk, spinner. Vanskelig vann for flue. Bratt og mye vegitasjon 

Gamle historier:  

Utført kultivering: Statlig kalking 

 

Fiskekort og priser VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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Kartutsnitt: 
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Ulvedalstjerna 
 

Generelt Ulvdalstjerna består av to små tjern som bindes sammen av en liten bekk på 143 meter. Dette 
er typiske myrtjern, der hengemyr/myr danner vannkanten omtrent overalt. Vannene ligger 
rett nord-sør slik at det første vannet er det nordre. Begge tjerna er omtrent like små.  

Det har gjennom mange år vært 2 ulike typer ørret i vannene. Den tradisjonelle brunørreten 
med røde prikker og en mer sølvblank type som ser ut som en sjøørret. 

Det mest spesielle er dog det faktum at vannet huser 3-pigget stingsild. 

Det måkes inn til skytebanen vinterstid, og hvis bommen står oppe, er Ulvdalstjerna vannet 
med lettest adkomst vinterstid. Derfor har den årlige pilkekonkurransen år om annet vært 
avholdt her, men det er utfordrende å få fisk: Statistikk: 

2020 2012 2011 2010 

5,5 kg (34 deltakere) 2,8 kg (40 deltakere) 3 kg (46 deltakere) 4,9 kg (33 deltakere) 

Ove Lauten vinner Ove Lauten vinner Anne Fevik vinner Martin Oterholt vinner 
 

Kjente fangster Ørret 2300g Jan Steen (1972) 

Ørret 1500 Sindre Cedell (juli 2009) 

Ørret 800g Martin Oterholt (mars 2010) 

Ørret 790g Ole-M Braate (juni 2014) 

Ørret 650g Martin Oterholt (august 2012) 

Ørret 620g Anne Fevik (mars 2012) 

Ørret 560g Madeleine Kjærstad (juli 2016) 

Ørret 530g Martin Oterholt (mai 2011) 

Ørret 540g Håkon Dybendahl (juli 2020) 

Ørret 510g Lars-E Fagerheim (februar 2012) 

 

Abbor 350g Øyvind Braate (mars 2010) 

Abbor 350g Kjell Kristiansen (februar 2012) 

Abbor 270g Ove Lauten (februar 2020) 

Abbor 240g Håkon Dybendahl (juni 2020) 

Abbor 230g Ove Lauten (mars 2012) 
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Stingsild: 8g Fagerheim/Oterholt ørekyteruse (mai 2012) (3-pigget – liten fisk på 5-11 cm) 

Areal/størrelser M o h: 194,5 Kvkm: 0,0058 
(N) og 0,0055 (S) 

Lengde: 530m 
(begge) 

Største 
bredde: 71 

Største dybde: 
ca: 6-7m 

Prøvefiske-
rapporter 

Høsten 2010 ble det gjennomført testfiske i Ulvdalstjerna for å kartlegge fiskebestandene. 
Resultatene av de fangede abborene, viste en moderat tett abborbestand. Det må ses som 
positivt at det ble fanget abbor med variasjon i størrelse og alder. Resultatene av de fangede 
ørretene viste en tynn bestand. Gjennomsnittlig k-faktor var 0,95, noe som kan anses som 
normal kondisjon. Hele rapporten finner du her: 
www.gjerdrumjff.no/nyhet?element_id=158984009 

Fiskearter: Ørret, abbor og stingsild.  

Det har lenge vært antatt at det er stingsild i vannet. I april 2012 ble dette bekreftet. Ei lita 
trepigga stingsild ble tatt ut av ei ruse. Det har vært spekulert i om silda er forklaringen på at 
ørreten vokser seg stor i vannet, selv om piggene silda har, skal beskytte mot rovfiskangrep. 
Trepigga stingsild er en ganske liten fisk på 5-11 cm. Ferskvannsutgaven er mindre enn 
saltvanns-utgaven. Stingsilda er en liten rovfisk som lever i stim på grunt vatn. Navnet sitt har 
den fått på grunn av fremre delen av ryggfinnen, som er omdanna til normalt 3-4 skarpe 
pigger. Den har som regel et brunt eller grønnaktig skjær. 

Fiskeutsett Det settes hvert år ut ørret.  

Bekker inn/ut/ 

Gyte-mulig-
heter 

Ørreten gyter i bekken ovenfor det nordre vannet. På midten av 2000-tallet ble bekken gravd 
opp i forbindelse med utvidelse av skytterbanen, hvilket har hatt negativ innvirkning i forhold 
til ørretens gytemuligheter. Jan Steen beskriver at det tidligere var gyting langs med veien mot 
pistolbanen. Steen lagde terskler der for noen år siden, men disse ble ødelagt da bekken ble 
gravd ut. Men en enkel dugnad kunne rettet opp i dette igjen; Skjær ned noen solide trær og 
lag noen terskler. Og litt rund stein. 5-6 karer en kveld vil holde. Jan Steen bekrefter at det 
lenge har vært stingsild i vannet. På 70-80-tallet brukte han stingsild for å meite etter ørreten 
med. Disse var ca 6-7 cm lange. Abbor var det ikke der tidligere. Det var heller ikke ørekyte. 
Hans råd er klart: Tidligere var Ulvdalstjerna utrolig gode ørretvann, så bruk mye ruser og bli 
kvitt abboren. 

Teltplasser/Gap
ahuk: 

Det er ikke gapahuker. Det er også utfordrende å finne teltplass, ettersom det er et myrvann. 

Hytter Ingen 

Vann-kvalitet http://rfa.no/wp-content/uploads/2020/12/Vannpr%C3%B8ver-RFA-2020.xlsx 

Insektliv Vannskorpioner, Myrdøgnfluer, vårfluer, fjærmygg og mye frosk. Et typisk myrvann. 

Link til 
nærmeste 
parkering: 

P-plass før bommen ved Kniplia 

P-plass ved skytebanen inni Ulvdalen 
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Adkomst fra 
parkering ved 
vannet 

Kniplia hvis stengt bom: Grusvei inn, gå forbi Skytterhuset ned bakken til pistolbanen i enden, 
ta sti til venstre inn til første tjern. Det er utfordrende å komme seg til Søndre-vannet, må da 
gå på hengemyr første stykket mellom vannene – hold så høyre inn på land og følg sti rett 
fram. 

Gode fiske-
plasser 

Ved ankomst myrene, er det gode fiskeplasser langs vestsida nedover. Du kan fiske innved 
torva, «midtfjords» eller kaste over på andre sida. Mellom vannene er det delvis klopplagt, så 
det går an å ta seg fram. Det gynger litt, men myrene holder så vidt! Ved det søndre vannet, er 
det fint å fiske et kort stykke videre på samme side, inntil en klippe avskjærer mulighetene for 
å gå videre. På vinteren er det vel ikke noe fasitsvar. Store fangster har blitt tatt i begge vanna, 
men fisken er var hvis det er mye borring. Det kan da være fornuftig å vende tilbake til gamle 
hull, og bruke stikka forsiktig.  

Bruk av 
kano/båt/belly 

Ikke lov, men heller ikke behov. 

Gode fiske-
plasser 

Stort sett rundt begge vannene. Men så å si umulig å ta seg fra den ene til den andre sida av 
vannet. Så har man først valgt en side, blir man der. 

Anbefalt 
fiskeredskap 

Sommer: Godt harvevann (froskeimitasjon), ellers funker det meste.  

Vinter: Myshka. 

Gamle historier Jan Steen tok en nydelig ørret på 2,3 kg i sørvannet i 1972. Han tok den på mark uten søkke. 
Sønnen Bjørn på ca 8 år, var med. Brukte lang ABU-stang på 3,5 m. Ørreten hadde utras en 3-4 
ganger, men så ble det krøll på snøret (0,25 mm). Den lange stanga stod i en vanvittig bue og 
greide heldigvis å ta av for utrasene. Bjørn håvet - guttungen hang utover myra, mens Steen 
holdt tak i bukselinningen med ene hånda og stanga med den andre. Ørreten prøvde å komme 
seg innunder torva, men til slutt smøyg den inn i håven. Steen tok mange på over kiloen på 
den tida. Og det gikk historier om større fisk – mener Hans Ask (herredskasserer i Ask) tok en 
ørret på 4 kg!  

I den gamle sporten på Skedsmosenteret hang det bilder av ulike store fisk. Vi mener å huske 
at det hang bilde av veldig stor ørret her fra Ulvdalstjerna - fiska av han som hadde butikken 
(Hexeberg (??)). Ørret på opp mot 3,5 kg (?) 

En annen kar med sterk tilknytning til vannet, var Lundgren som bodde i ei hytte oppi der. Det 
sies at han skjøt kråker og hang dem over vannet – fluene la så egg, hvilket skapte en enorm 
maggotproduksjon som drysset ned i vannet og foret fisken. 

Utført 
kultivering 

Det er lagt ut kalkgrus (skjellsand) i bekken ovenfor det nordre vannet. 

Statlig kalking. 

Fiskekort og 
priser 

VIPPS: 20273. 

https://rfa.no/fiskekort/  

Fiskeregler https://rfa.no/fiskeregler/   
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