
Forslag til navnsetting på fiskeplassene i Gjersjøelva 

Forklaring: 
• Demningshølen 

o Hølen rett under Demningen 

• Hvitebjørnstryket 

o Stryket fra Demningen og ned til Langhølen 

o Vi må ha en høl med navnet Hvitebjørn. Hvitebjørnveien går parallelt her og naturlig 

å kalle strekningen Hvitebjørnstryket 

• Langhølen  

o For å spesifisere nærmere kan det sies at en har fått fisk i Øvre Langhølen, Midtre 

Langhølen og Nedre Langhølen, inkludert brekket og nedstrøms brekket  

• Verkstedstryket 

o Fra Fossens slutt og ned til Verkstedhølen 

• Verkstedhølen 

o Hele strekket fra begynnelsen av kulpen litt nedenfor Verkstedet og ned til brekket. 

Også her kan man spesifisere nærmere ved å si; Øvre Verkstedhøl, Midtre 

Verkstedhøl, Nedre Verkstedhøl, inkl. brekket 

• Kraftverkhølen 

o Største SØ hittil tatt her. Nedstrøms Verkstedhølen, før Øya 

• Øya 

o Oppstrøms og nedstøms samt rundt Øya helt til HC-hølen 

• Handicaphølen eller HC-hølen 

o Hølen fra litt nedstrøms Hvitebjørnbrua og inkl. brekket og stryket nedstrøms 

• Stilla 

o Etter stryket HC-hølen og til Skillebekken. Kan spesifiseres nærmere ved å si Øvre 

Stilla, Midtre Stilla og Nedre Stilla 

• Skillebekken 

o Partiet ovenfor brekket, brekket og stryket nedstrøms 

• Fløteplassen 

o Det forholdsvis stille partiet etter stryket nedstrøms Skillebekken (forholdsvis dyp) 

før brekket og inkl. brekket og stryket nedstrøms 

• Djuphølen 

o Strekket før brekket til Christianhølen (djupt parti og hvor elva gjør en sving) 

• Christianhølen 

o Den litt brede hølen ved Christian Strøm, inkludert innløps- og utløpsstryket 

• Kruttmølleplassen 

o Partiet med hølen øst av Christian Strøm og ned til Øvre laksetrapp 

• Kruttstrykene 

o Strykene nedstrøms Øvre laksetrapp (hvor en kan begynne å fiske) og ned til trebrua 

som krysser elva 

• Damhushølen 

o Hølen fra trebrua og til Sagdammen 

 

 

• Sagdammen 



o Sagdammens øvre del til grense midt i dammen hvor det ikke er lov å fiske 

nedstrøms 

• Saghølen 

o Fra saga og nedstrøms til Mursteinstryket 

• Mursteinstryket 

o Fra Laksehølen og nedstrøms til Svingen 

• Svingen 

o Partiet ved Svingen og til neste brekk 

• Yngleplassen 

o Stryket videre nedstrøms. Parti hvor elva går litt hurtigere og før den lille fossen ned 

til Gangbrua 

• Gangbruhølen 

o Kulpen under Gangbrua som går til Langbygningen og nedstrøms til lysstolpen 

• Lysstolpehølen 

o Fra den øvre lysstolpen og ned til Båthavnbrua 

• Båthavnbrua 

o Partiet før brua, under brua og litt nedstrøms brua 

• Juul-strekket 

o Partiet fra litt nedstrøms Båthavnbrua og ned til båthavna og rundt neset og ut til 

området for utløpet av elva. Lars Juul har sin hytteeiendom vest av dette strekket 

• Utoset 

o Partiet hvor elva har sitt utløp, fra neset litt oppstrøms skille elv/sjø og til skille 

elv/sjø 

I alt 26 navn. 
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